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מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     001 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ת ו ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
'ס נ ו ק -ר ת א ב       
      

 29,772.75     561.75    53.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  02.01.0010
      

 55,125.00     551.25   100.00 םיללח יולימל קוצי הזר ןוטב ק"מ  02.01.0015
      
ןוטבמ םיכמות תוריק ילגרו םירבוע תודוסי     02.01.0040

192,307.50   1,039.50   185.00 .םהשלכ םיכתחב 03-ב ק"מ   
      
,םהשלכ םיכתחב  03-ב ןוטבמ שאר תורוק     02.01.0080
)''yrrulS''( םירופח תוריק ןוילע סלפמב תוקוצי      

135,240.00   1,176.00   115.00 תואסנולכ וא ק"מ   
      
םייבועב 03-ב ןוטב יחטשמו ןוטב יפצרמ     02.01.0110

440,000.00   1,000.00   440.00 .םהשלכ ק"מ   
      

171,937.50   1,312.50   131.00 מ"ס 03 יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק ק"מ  02.01.0480
      

260,400.00   1,302.00   200.00 מ"ס 08 דע הנתשמ יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק ק"מ  02.01.0565
      
םיחטשמ תוברל ,03-ב ןוטבמ תוגרדמ יכלהמ     02.01.0630
ישלושמו םהשלכ םייבועב םיעפושמ , םייקפוא      

 69,615.00   1,785.00    39.00 .םהשלכ םיכתחב תוגרדמ ק"מ   
      

 40,792.50      36.75 1,110.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0740
      

 49,500.00     330.00   150.00 )M.S.L.C( ךומנ רקובמ קזוח לעב ןוטב ק"מ  02.01.0802
      
W004 -פ גוסמ םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0822
םירטקה לוכב ,3קלח/6644 י"ת יפל ןוטב ןויזל      

184,800.00   4,200.00    44.00 םיכרואהו ןוט   
      
W005 -פ גוסמ םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0824
םירטקה לוכב ,3קלח/6644 י"ת יפל ןוטב ןויזל      

554,700.00   4,300.00   129.00 םיכרואהו ןוט   
      

  2,801.40      30.45    92.00 )הדרפה יקשימ( תוטשפתה יקשימ רטמ  02.01.1050
      

  2,704.80      29.40    92.00 רשואמ ירמוטסלא רמוחב םיקשימ תמיתס רטמ  02.01.1060
      

  8,190.00      40.95   200.00 מ''מ 61 רטוקב ןוטבל םיימיכ םידתיימ תוטומ 'חי  02.01.1082
      

 11,550.00      57.75   200.00 מ''מ 02 רטוקב ןוטבל םיימיכ םידתיימ תוטומ 'חי  02.01.1102
      
מ''מ 52 רטוקב םינוולגמ םידתיימ תוטומ     02.01.1120

  9,922.50      52.50   189.00 םינוש םיכרואבו 'חי   
2,219,358.95 'סנוק-רתאב תוקוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      

קובץ: 1015 ככ   .../002 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     002 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.20 ק ר פ  ת ת       
י ז י פ  -ר ת א ב       
      
רובע )M.S.L.C.( ךומנ רקובמ קזוח לעב ןוטב     02.02.0001

 92,400.00     330.00   280.00 43 עטק ק"מ   
 92,400.00 יזיפ -רתאב תוקוצי ןוטב תודובע 20.20 כ"הס  

2,311,758.95 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0013
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      
4 יבועב לבא ,50.40.20.91 קרפ תת/קרפב      

 30,238.95      32.55   929.00 מ"מ ר"מ   
 30,238.95 םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

 30,238.95 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  י ר צ ו מ  01.60 ק ר פ  ת ת       
      
םינבא ףוצירל לזרב תקיצימ עבורמ הסכמ     06.10.0010
ע"ש וא גנוטיא תרצות 06/06 דע תובלתשמ      

284,800.00   1,780.00   160.00 תונושה תויתשתל 3D טרפ יפל 'חי   
      
.'מ 01.1 הבוגב לגר יכלוהל תוחיטב הקעמ     06.10.0020

117,000.00     650.00   180.00 .8B טרפ יפל רטמ   
      
,לוענמ ,הפפר תלד ללוכ ,רליפ רובע חפ ןורא     06.10.0090
יפל לדוגב .ןוראה תמלשהל שרדנה לכו םיריצ      
יפל ןווגו עבצ .לכירדאה םע םואיתב רליפ      

300,000.00   6,000.00    50.00 .22D טרפ יפל .לכירדאה תריחב 'חי   
      
ןווגו עבצ ,ריקב השינל תיפנכ וד הפפר תלד     06.10.0100

  2,000.00   1,000.00     2.00 12D טרפ יפל .לכירדא תריחב יפל ר"מ   
      
09 הבוגב תוגרדמו תופמר ךרואל די זחאמ     06.10.0130
תנוולוגמ תכתממ ,עקרקל וא ריקל ןגועמ מ"ס      
יפל .LAR 9307 ןווגב ,רונתב עובצו םח ץבאב      

 36,300.00     330.00   110.00 7B טרפ רטמ   
      

550,000.00     500.00 1,100.00 6B טרפ יפל ,לגר יכלוהל הנגה הקעמ רטמ  06.10.0145
      
מ"ס 09 הבוגב תוגרדמ ךרואל לופכ די זחאמ     06.10.0155
ץבאב תנוולוגמ תכתממ ,עקרקל ןגועמ      
טרפ יפל ,LAR 9307 ןווגב רונתב עובצ,םח      

  6,600.00     660.00    10.00 B7 רטמ   
      

1,296,700.00 01.60.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../003 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     003 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,296,700.00 מהעברה      
      
      
00.2 הבוגב םייטרפ םישרגמל הרתסה רדג     06.10.0160
םח ץבאב תנוולוגמ תכתממ .ריקל ןגועמ ,רטמ      

222,000.00   1,200.00   185.00 81GB טרפ יפל .העובצו רטמ   
      
ע"ש וא שעת רוא תרצות ןרק םע ןוריל רדג     06.10.0165
תמא תרות ד"בח תבישיב תמייקה תמגודכ      

 21,000.00     280.00    75.00 61 והימרי רטמ   
      

250,000.00     250.00 1,000.00 2 ארפניאל 1 ארפניא בלש ןיב תינמז רדג רטמ  06.10.0175
      
וא "ןרק" וא "ינוחטב ןוריל" םגד יפנכ וד רעש     06.10.0185
יושע רעשה .מ"ס 532/054 תודימב ע"ש      
ןרק םע 'מ 0.2 הבוגב םייכנא םיליפורפמ      
תרגסמ ,תולעמ 54 לש תיוזב מ"ס 05 ךרואב      
תכתורמ תשרו מ"מ 2/04/06 ליפורפמ      
ליפורפמ רעש ידומע תוברל ,מ"מ 5.4/051/05      
לוענמל םיינזואו חירב ,מ"מ 4/001/001      
הדימב ןוטב תודוסיו עקרקל םיחיאב ,היילת      
הסינכב םייקה רעשה תמגודכ מ"ס 08/08/08      

  8,750.00   8,750.00     1.00 .ד"בח תמא תרות תבישיל 'חי   
      
ע"ש וא רודילרט תרצות םוינימולא רעש     06.10.0195

  9,000.00   3,000.00     3.00 54GB טרפ יפל 'מ 2X3.1 תודימב 'חי   
      
יפל 'מ 5.2 הבוגב "תינח" םגד תיפקיה רדג     06.10.0205

 50,625.00     562.50    90.00 23GD טרפ רטמ   
      
בחורב 'מ 5.2 הבוגב תינח םגד שפשפ רעש     06.10.0215

  7,000.00   3,500.00     2.00 43GD טרפ יפל 54.1 'חי   
      
בחורב 'מ 5.2 הבוגב תינח םגד שפשפ רעש     06.10.0225

 22,000.00  11,000.00     2.00 33GB טרפ יפל 'מ 7.4 'חי   
1,887,075.00 הדלפ תורגסמ ירצומ 01.60 כ"הס  

1,887,075.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  

      
ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
ה ר ו א ת -ת ו ר י פ ח  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 021 דע קמועב הלעת תביצח וא/ו הריפח     08.01.0010
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,מ"ס 06 דע בחורב      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
,לוח יוסיכו דופיר ללוכ עקרקה יגוס לכב ,םיידי      
עצמב הריפחה יולימו ,ינקית ןומיס טרס תחנה      
ותומדקל חטשה תרזחה ,תובכשב קדוהמ`      

168,000.00      60.00 2,800.00 .הריפח יפדוע קוליסו רטמ   
      
      
      

168,000.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../004 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     004 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

168,000.00 מהעברה      
      
      
ףוציר קוריפ וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ תייצח     08.01.0050
ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ חטשב      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,גוס לכמ הפש ינבא      
ךותיח ללוכ ,תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
תובכשה קמועב םייק ןוטב/טלפסא תריבשו      
הביצחו הריפח ,איהש הבכש לכבו תומייקה      
,מ"ס 051 דע קמועל םיידי תדובעב תוברל      

 25,800.00      86.00   300.00 .מ"ס 001 דע שרדנכ בחורב רטמ   
      
ףוציר קוריפ וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ תייצח     08.01.0051
ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ חטשב      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,גוס לכמ הפש ינבא      
ךותיח ללוכ ,תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
תובכשה קמועב םייק ןוטב/טלפסא תריבשו      
הביצחו הריפח ,איהש הבכש לכבו תומייקה      
,מ"ס 003 דע קמועל םיידי תדובעב תוברל      
תליסמל תחתמ מ"ס 001 דע שרדנכ בחורב      

 11,160.00     186.00    60.00 תידיתע תבכר רטמ   
      
חטשב ףוציר וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ ןוקית     08.01.0060
דופיר ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ      
ןוטבב רופחה רמוחה תפלחה ,לוח יוסיכו      
    M.S.L.C שיבכה ןוקית ,ינקית ןומיס טרס  
,ןוטבה ,טלפסאה תקפסא ללוכ םח טלפסאב      
ותומדקל בצמה תרזחה ,תופצרמהו הפש ינבא      

 48,600.00     135.00   360.00 .הריפח יפדוע יוניפו רטמ   
      
יגוס לכב תרנצל הלעת הביצח וא/ו הריפח     08.01.0070
,קזב וק ,םימ ריבעמ( לושכמ לעמ ,עקרקה      
לש ובחורל מ''ס 04 בחורב ,)'וכו םימ תרנצ      
תקיצי ללוכ ,תירושרש תרנצ תחנהל לושכמה      

  9,000.00     300.00    30.00 'פמוק .תרנצה תנגהל 02 -ב ןוטב  
      
לעמ תרנצ תנגהל ףסונ 02-ב ןוטב תקיצי     08.01.0080
תשירד יפל( ,שרדייש םוקמ לכל וא/ו לושכמ      

 10,050.00     335.00    30.00 )פ''הנמ ק"מ   
      
ילבכ םע תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה     08.01.0090
למשחה קוחב שרדנכ י"חח לש נ"מ וא ג"מ      
תינדי שושיג תריפח ,םנוטיב םילוורש ללוכ      
עוציב ללוכ 'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועב      

 36,000.00   1,200.00    30.00 'פמוק .תוימרתו תוינכמ תונגה  
      
תפלחה רובע הלעת תריפחל ריחמ תפסות     08.01.0130
,תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמב רופח רמוח      
דדמי( .השרומ רתאל רופחה רמוחה יוניפ ללוכ      

274,400.00      98.00 2,800.00 )הריפחה לש יטרואתה בויחה יפל רטמ   
583,010.00 הרואת-תוריפח 10.80 כ"הס  

      
      
      

קובץ: 1015 ככ   .../005 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     005 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

-ת ו ל ע ת  ,ת ו ח ו ש  ,ת ר נ צ  20.80 ק ר פ  ת ת       
ה ר ו א ת       
      
רטוקב 5.31 ע"קי קזב םגד ןליטאילופ רוניצ     08.02.0010

 38,357.00      12.10 3,170.00 .מ"מ 05 רטמ   
      
ירושרש יטסלפ רוניצ לש הנקתהו הקפסא     08.02.0020
וא "םונגמ" םגד מ"מ 57 רטוק יתבכש וד שימג      
טוח םע ,רשואמ תוכיא הווש וא "שימג הרבוק"      
םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      

 31,590.00       9.00 3,510.00 .תורוניצה ןיב םימוטא רטמ   
      
ןליטאילופמ רוניצ לש הנקתהו הקפסא     08.02.0032
    )E.P.D.H( יפל 5.31 ע"קי ,מ"מ 57 רטוקב  
רוקיליס תבכש םע ,תרושקתל קזב ןקת      
שרדנכ עבצב ןומיס יספ םע רוניצה ,תימינפ      
ןונכתבש תכרעמה גוס יפל      
רוזש ןוליינ טוח ללוכ .)םותכ,בוהצ,קורי,םודא(      
תרושקת וא םייטפוא םיביס רובע ,מ"מ 8      

222,040.00      26.00 8,540.00 העונת תרקב וא תירחסמ רטמ   
      
חישק C.V.P רוניצ לש הנקתהו הקפסא     08.02.0070
םע ,מ''מ 2.4 ןפוד יבוע 01 גרד ,4'' רטוקב      
,מ''מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ טוח      

 22,360.00      26.00   860.00 .תורוניצה ןיב םימוטא םירוביחו רטמ   
      
19 תוימינפ תודימב A2 םגד ינבלמ הרקב את     08.02.0100
    X341 דבכ הסכמ םע ,מ"ס 722 קמועבו מ"ס  
    004D י"ת יפל הדלפ תקיצימ ןוט 04 סמועל  
בותיכו תיתשתה תלעב תושרה למס םע 984      
ללוכ תכרעמה דועיל םאתהב העבטהב      
ירבחמו תרנצל םיחתפ יחודיק ,)םלוס( תוגרדמ      
תריפח ללוכ ,ביבוטיא גוסמ םישימג החוש      
רקובמ תובכשב קודיה ,אתה תנקתה ,רובה      

 52,400.00   6,550.00     8.00 .הריפחה יפדוע קוליסו אתה ביבס 'חי   
      
הסכמו הדבכ הרקת םע למשחל הרקב את     08.02.0140
י''ת יפל ןוט 04 סמועל 004D הדלפ תקיצימ      
םיקוצי בותיכו םילשורי תייריע למס םע 984      
001 רטוקב אתה  .תכרעמה גוס יפל העבטהב      
ללוכ,סופיט יבלש םע ,'מ 57.1 קמועבו מ''ס      

  2,330.00   2,330.00     1.00 .המדא יפדוע קוליסו הביצח/הריפח 'חי   
      
הסכמו הדבכ הרקת םע למשחל הרקב את     08.02.0150
י''ת יפל ןוט 04 סמועל 004D הדלפ תקיצימ      
םיקוצי בותיכו םילשורי תייריע למס םע 984      
08 רטוקב אתה  .תכרעמה גוס יפל העבטהב      
ללוכ ,סופיט יבלש םע ,'מ 57.1 קמועבו מ''ס      

 92,040.00   1,770.00    52.00 .המדא יפדוע קוליסו הביצח/הריפח 'חי   
      
      
      
      

461,117.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../006 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     006 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

461,117.00 מהעברה      
      
      
הרואת דומע לש סיסבל השדח הנזה רוביח     08.02.0200
הרידח/הביצח ,דוסיל ביבסמ הריפח ללוכ םייק      
תורבחתה לבכ תרדחהו דומעה לש דוסיל      
רוביחו םיקדהמ תפלחה ללוכ שגמב הנזהל      
תלעתב חתפה תריגסו ,עקרקב הקראה ךילומ      
,הריפחה יולימ ,מ"מ 2 יבועב ןוולוגמ חפ      
בצמה תרזחהו קודיה ,דוסיל ןוטב ינוקית      

  3,060.00     340.00     9.00 .ותומדקל 'חי   
      
מ''מ 5.81 רטוקב תיכנא הקראה תדורטקלא     08.02.0220

  4,050.00     270.00    15.00 .םירזיבאה לכ ללוכ ,'מ 3 ךרואבו 'חי   
      
06 רטוקב ,תיכנא הדורטקלאל תרוקיב תכירב     08.02.0230
הדלפ תקיצימ הסכמ ללוכ ,מ"ס 05 קמועו מ"ס      
בותיכו לארשי יביתנ למס םע ןוט 5.21 סמועל      
ללוכ ,לארשי יביתנ טרדנטס יפל העבטהב      
רקובמ קודיה ,אתה תנקתה ,רובה תריפח      

 10,800.00     720.00    15.00 .הריפח יפדוע קוליסו אתה ביבס תובכשב 'חי   
      
A1 םגד תירחסמ תרושקתל ינבלמ הרקב את     08.02.0240
291 קמועבו מ"ס X721 75 תוימינפ תודימב      
טרפמב טרופמכ )םלוס( תוגרדמ ללוכ,מ"ס      

  5,200.00   5,200.00     1.00 ינכטה 'חי   
484,227.00 הרואת -תולעת ,תוחוש ,תרנצ 20.80 כ"הס  

      
-ת ו נ כ ה ו  ת ו ח מ ו ג  ,ת ו ד ו ס י  30.80 ק ר פ  ת ת       
ה ר ו א ת       
      
'מ 21 הרואת דומעל 03-ב ןייוזמ ןוטב דוסי     08.03.0020
ללוכ רוטקורטסנוק י"ע רדגומה טרפ יפל הבוג      
ךותירב רבוחמ מ"מ 4X04 הדלפמ ןוולוגמ ספ      
לכ ללוכ ,דוסי תקראה רובע דוסיה יגרובל      
רטוקב ירושרש רוניצמ םילוורשו דוסיב תרנצה      
חודיק וא הצירפ ,הביצח ,הריפח ללוכ ,מ"מ 57      
,ץע תינבת תנכה ,רוב לש עקרקה יגוס לכב      
,ןויזה לזרב ,ןוטב תקיצי ,דוסי יגרוב תנקתה      

 87,480.00   1,080.00    81.00 .המדא יפדוע קוליסו קודיה ,יולימ 'חי   
      
,'מ 21 הדלפ דומעל דוסי יגריב העברא     08.03.0040
ספ תאיצי ללוכ ,בולכב םינוולוגמו םיכתורמ      
םימוא 3 ללוכ ,הקראה ךרוצל ךותירב ןוולוגמ      
םירבחמ אלל ליגר דומע לש הרקמב( תויקסדו      

 30,375.00     375.00    81.00 )הדיחי = םיגרב 4 לכ( )םיריבש 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

117,855.00 30.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../007 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     007 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

117,855.00 מהעברה      
      
      
ללוכ רואמל היזכרמל 03-ב ןייוזמ ןוטב דוסי     08.03.0070
םיכתורמ ןויז ילזרב ,הביצח וא/ו הריפח      
05*4 הדלפמ ןוולוגמ ספ ללוכ ,דוסי תקראהכ      
תרגסמ ,דוסיה יגרובל ךותירב רבוחמ מ"מ      
קודיהו יולימ ,דוסיב תרנצ ,תונוראה סוסיבל      

  3,460.00   1,730.00     2.00 .הריפחה יפדוע קוליסו דוסיה ביבס רקובמ 'חי   
      
תיתכתמ רבעמ תטלפ לש הנקתהו הקפסא     08.03.0110

 65,000.00   1,300.00    50.00 דוסיב םילשורי תייריעב תרשואמ 'חי   
      
מ"ס 08 ימינפ רטוקב תילילג ןוטב תיילוח     08.03.0120
ילארשי קת ות מ"ס 05 דע ימינפ קמועבו      
את דיתעב היהי וב םוקמב תנקתומ      
טלמ תבכשו לוח יולימ םע רלבויטיטלומ      

  4,500.00     450.00    10.00 הנוילע 'חי   
      
מ"ס 001 ימינפ רטוקב תילילג ןוטב תיילוח     08.03.0130
ילארשי ןקת ות םע , מ"ס 05 דע ימינפ קמועבו      
, הנגהל SCO הרואת דומע דוסי לע תנקתומ      

  5,500.00     550.00    10.00 'פמוק הנוילע טלמ תבכשו לוח יולימ םע  
      
ירניטקל הנכה תרנצו דוסיל תינמז הנגה     08.03.0140
םיגרב יוסיכ : ללוכ  ARFNI 2 בלשב עצוביש      
םאתבו תוחפל מ,מ 4 יבועב ןוולוגמ חפ יושע      
דוסיה יגרב לע ןקתוי רוטקורטסנוק  ןונכתל      
תא הסכמו טלפסא/ ףוציר / הכרדמל תחתמ      
םג ללוכ זירגו הטוי תנגה םג ללוכ תרנצה      
הנוש ןומיסו תודע / הדידמב Z/Y/X ןומיס      

 40,000.00     800.00    50.00 'פמוק ףיצרב הנוש ןבא ןוגכ חותיפב  
236,315.00 הרואת -תונכהו תוחמוג ,תודוסי 30.80 כ"הס  

      
,ת ו ע ו ר ז  ,ה ר ו א ת  י ד ו מ ע  40.80 ק ר פ  ת ת       
ה ר ו א ת  -ר ו ב י ח  ת ו א ס פ ו ק ו  ה ר ו א ת  י פ ו ג       
      
ינוק הדלפמ דומע לש הנקתהו רתאל הקפסא     08.04.0022
תייריע י"ע רשואמה םגדהמ לוגע ךתחב      
המלצמ בלושמ הרואת דומע תבוטל םילשורי      
ץבאב לובט ,)עורזה ללוכ הבוג( 'מ 21 הבוגב      
םירזיבאה לכו ,הינשל 'מ 74 חור תוריהמל ,םח      
הנקתהל הנכה ללוכ ,תועורזה רוביחל םיגרבהו      
מ"מ 32 תורוניצ יתש( ןוחטב תמלצמל הנזהו      
תרושקתהו הנזהה לבכ תלחשהל דומעה ךותב      
ןייוצמש יפכ ףסונ חתפ תנכה ללוכ )המלצמל      

202,500.00   2,500.00    81.00 'פמוק יטנוולרה טרפב  
      
      
      
      
      
      

202,500.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../008 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     008 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

202,500.00 מהעברה      
      
      
הבוג 'מ 21-01 ינוק לוגע הרואת דומע תעיבצ     08.04.0023
OBIRT תטישב רונתב וילעש תועורזהו      
    )NOITCIRF( תיטטסורטקלא הטישב וא  
הרוי וילעש ןווגב ,הייריעה טרדנטסל םאתהב      

 29,160.00     360.00    81.00 חקפמה 'חי   
      
ךרואב ,תינוק הדיחי עורז לש רתאל הקפסא     08.04.0038
,ינוק הדלפ דומעל תמאתומ 'מ 5.1 דע יקפוא      

 12,690.00     270.00    47.00 .הינשל 'מ 74 חור תוריהמל 'חי   
      
ךרואב ,תינוק הלופכ עורז לש רתאל הקפסא     08.04.0039
,ינוק הדלפ דומעל תמאתומ 'מ 5.1 דע יקפוא      

 12,720.00     530.00    24.00 .הינשל 'מ 74 חור תוריהמל 'חי   
      
הישילש עורז לש הנקתהו רתאל הקפסא     08.04.0040
תמאתומ 'מ 5.1 דע יקפוא ךרואב ,תינוק      

  2,490.00     830.00     3.00 .הינשל 'מ 74 חור תוריהמל ,ינוק הדלפ דומעל 'חי   
      
הדלפמ "גלזמ" הלופכ עורז לש רתאל הקפסא     08.04.0041
. 'מ 81 דע הבוגב דומעל המיאתמ ,תנוולוגמ      
'מ 5.1 ךרואב טרפ תינכות יפל היהת עורזה      

  4,900.00     700.00     7.00 .הינש/רטמ 74 חור תוריהמל המיאתמ 'חי   
      
81 דע הבוגב הדלפמ םייק הרואת דומע קורפ     08.04.0050
ללוכ ,ויביכרמ לכו םיסנפ ,תועורז ללוכ ,'מ      
,םדודיבו הנזהה לבכו למשח ירוביח קוריפ      

 30,600.00     360.00    85.00 .פ''הנמ הרויש םוקמל  ותרבעהו 'חי   
      
יטסלפ רמוחמ שגמ לש הנקתהו רתאל הקפסא     08.04.1010
םגדמ םיקדהמ ללוכ ,דחא סנפל וילאמ הבכ      
    2CB 3 -וCB םאתהב , םחנמ רפכ  תרצות  
,דחא לכ ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,שרדנל      
ספו םייטמוטוא יצח םיחיטבמל ספ ללוכ      
וד יטמוטוא יצח חיטבמ ללוכ ,הקראה ירוביחל      
םע CA01X2, AK01 ספא קותינ םע יבטוק      
שגמה םע םיסנפה רוביחו טוויח ללוכ ,יוסיכ      

 12,825.00     225.00    57.00 .סנפ לכל ר"ממ 5.1x3 לבכ תועצמאב 'חי   
      
יטסלפ רמוחמ שגמ לש הנקתהו רתאל הקפסא     08.04.1020
םגדמ םיקדהמ ללוכ ,םיסנפ ינשל וילאמ הבכ      
    2CB 3 -וCB םאתהב , םחנמ רפכ תרצות  
,דחא לכ ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,שרדנל      
ספו םייטמוטוא יצח םיחיטבמל ספ ללוכ      
יצח םיחיטבמ ינש ללוכ ,הקראה ירוביחל      
,CA01X2 ספא קותינ םע יבטוק וד יטמוטוא      
    AK01 םיסנפה רוביחו טוויח ללוכ ,יוסיכ םע  
לכל ר"ממ 5.1x3 לבכ תועצמאב שגמה םע      

  8,840.00     260.00    34.00 .סנפ 'חי   
      
      

316,725.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../009 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     009 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

316,725.00 מהעברה      
      
      
יטסלפ רמוחמ שגמ לש הנקתהו רתאל הקפסא     08.04.1030
םיקדהמ ללוכ ,םיסנפ השולשל וילאמ הבכ      
, םחנמ רפכ תרצות 3CB -ו 2CB םגדמ      
ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,שרדנל םאתהב      
םייטמוטוא יצח םיחיטבמל ספ ללוכ ,דחא לכ      
םיחיטבמ השולש ללוכ ,הקראה ירוביחל ספו      
ספא קותינ םע יבטוק וד יטמוטוא יצח      
    CA01X2, AK01 רוביחו טוויח ללוכ ,יוסיכ םע  
5.1x3 לבכ תועצמאב שגמה םע םיסנפה      

    975.00     325.00     3.00 .סנפ לכל ר"ממ 'חי   
      
יזאפ דח ז"אמ רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     08.04.1040
דומעה לע עקת תיב רובע A61 AK01 םרזל      
YX2N 5.2X3 לבכ ללוכ ) דרפנב דדמנה(      

  8,910.00     110.00    81.00 עקתה תיבל שגמהמ ר"ממ 'חי   
      
OLATI םגד תובוחרו םישיבכ הרואת ףוג     08.04.1125
קפסה ,ןיוולק 0003 רוא ןווג CEA תרצות      
המוקעו ןמול 00052 תירוא הקופת טאוו 842      

198,900.00   5,100.00    39.00 WTS וא ETS תירטמוטופ 'חי   
      

  8,100.00     100.00    81.00 םילגד ינשל הרואת דומעל םילגד קיזחמ 'חי  08.04.1200
533,610.00 הרואת -רוביח תואספוקו הרואת יפוג ,תועורז ,הרואת ידומע 40.80 כ"הס  

      
-ת ו י ז כ ר מ ו  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
ה ר ו א ת       
      
היושע ,A001X3 דע רוביח רואמל היזכרמ     08.05.0020
חול ללוכ ,ןיירושמ רטסאילופמ םימוטא תונורא      
רקב תללוכ ,IC תואספוקמ יונב למשחה      
םירזיבאהו דויצה לכו ,הייריעה לא טוויחמ      
םאתהב ,ל"נה תונוראב ןקתומ םישרדנה      
שולשל םיסמוע ןוזיא עוציב ללוכ ,תוינכותל      

110,000.00  55,000.00     2.00 .תוזאפה 'חי   
      
יושע( ח"ח היינמ אתל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי     08.05.0055
ןויז ילזרב ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,)חפ ןורא      
ןוולוגמ ספ תאיצי ,דוסי תקראהכ םיכתורמ      
יגרובל ךותירב רבוחמ מ"מ 05*4 הדלפמ      
רטוקב תרנצ ,תונוראה סוסיבל תרגסמ ,דוסיה      
,דוסיה ביבס רקובמ קודיה ,דוסיב מ"מ 001      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
םאתהבו ח"ח םע םואתב לכה ,הריפחה      
ףתושמ ןוטב דוסי לש הרקמב( ,םהיתויחנהל      
יוניש לכ היהי אל היינמה אתלו היזכרמל      

  2,420.00   1,210.00     2.00 'פמוק .)תודוסיה יריחמב  
112,420.00 הרואת -תויזכרמו למשח תוחול 50.80 כ"הס  

      
      
      

קובץ: 1015 ככ   .../010 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
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יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  -ם י ל ב כ  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
תויפוס ללוכ ,ר''ממ YX2N 5X61 לבכ     08.06.0010
תרצותמ תועבצא 5 םע תוצווכתמ )תצלפמ(      
,רשואמ תוכיא הווש וא ''ןלגמ'' וא ''םקייר''      

 83,300.00      34.00 2,450.00 .לבכה תווצק תריגסל רטמ   
      
תויפוס ללוכ ,ר''ממ YX2N 5X52 לבכ     08.06.0011
תרצותמ תועבצא 5 םע תוצווכתמ )תצלפמ(      
,רשואמ תוכיא הווש וא ''ןלגמ'' וא ''םקייר''      

 90,630.00      53.00 1,710.00 .לבכה תווצק תריגסל רטמ   
      

 21,964.00       6.80 3,230.00 ילאד רובע ר"ממ YX2N 5.2X3 לבכ רטמ  08.06.0012
      
EPLX-YX2N 4 X05 גוסמ יעקרק תת לבכ     08.06.0015
הנכה ,רגמ תקידבו תווצק ךותיח ללוכ ,ר"ממ      
היזכרמל ח"ח דומעמ למשח תרבח רובע      
דומעמ הדיריב הדלפ רוניצב לחשומ ,רואמל      
הלעתב חנומה ירושרש רוניצב לחשומו ח"ח      

  9,200.00      92.00   100.00 .ח"ח םע םואתב ,דרפנב וטרופש רטמ   
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.06.0020
לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב חנומ ,ר''ממ 53      

 70,720.00      17.00 4,160.00 .ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש תורוניצב רטמ   
275,814.00 הרואת -םילבכ 60.80 כ"הס  

      
-ם י ר ו ש י א ו  ת ו ק י ד ב  70.80 ק ר פ  ת ת       
ה ר ו א ת       
      
סדנהמ ידי לע יפוסה ילמשחה ןקתמה תקידב     08.07.0010
םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח      
קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב      
למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל      
תריסמ תוברל ,טרפמב שרדנל םאתהבו      
תואצות םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת      

  3,240.00   1,620.00     2.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו הקידבה  
  3,240.00 הרואת -םירושיאו תוקידב 70.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  -ת ו נ ו ש  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
ךותב תנקתומ הרואת תייזכרמל הרקב תדיחי     08.08.0010

 30,000.00  15,000.00     2.00 'פמוק תורדגהו םירוביח ללוכ הייזכרמ  
      
רקב תמגודכ ILAD רקב לש הנקתהו הקפסא     08.08.0040
וא 359300 ט"קמ םיצורע 2 םע 019 רוולה      
הנקתהל םילשורי תייריע רשואמ ע"ש      
רזע דויצ לכ ללוכ תמייק הרואת תייזכרמב      

  7,000.00   3,500.00     2.00 המלש הנקתהל 'חי   
      
      
      
      

 37,000.00 80.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../011 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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20/01/2020
דף מס':     011 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 37,000.00 מהעברה      
      
      
)חווט ילידגמ( רזחשמ לש הנקתהו הקפסא     08.08.0050
ע"ש וא 588300 ט"קמ 504 רוולה תמגודכ      
רזע דויצ לכ ללוכ םילשורי תייריע רשואמ      

  2,000.00     500.00     4.00 המלש הנקתהל 'חי   
      
הרואת ישגמל םיקדהמ לש הנקתהו קפסא     08.08.0060
ILAD הרקב תכרעמל טוויח ללוכ םידומעב      

 12,150.00     150.00    81.00 המלש הנקתהל הרזע דויצ לכ ללוכ 'חי   
      
תוקידב ,הנכות ,ןוישיר ללוכ רקבה ןונכת     08.08.0070
תייריע תויחנהו תושירדל םאתהב תומאתהו      

 10,000.00   5,000.00     2.00 'פמוק םילשורי  
      
תייריע לש הרקבה תכרעמל תוקשממתה     08.08.0080
תכרעמה ןוכדעו םיכסמה תיינב ללוכ םילשורי      

 10,000.00   5,000.00     2.00 'פמוק הייריעה לש הרקבה רדחב  
      
4( .'מ 7 דע הדלפ דומעל דוסי יגריב העברא     08.08.0090

  4,875.00     375.00    13.00 )הדיחי=םיגרב 'חי   
      
תודימב הבוג 'מ 7 דע הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.08.0100
    04.1X9.0X9.0 רטמ 0.1 רטוקב סנולכ וא 'מ  

 14,040.00   1,080.00    13.00 ינכטה טרפמב טרופמכ .רטמ 5.1 קמועו 'חי   
      

 20,540.00   1,580.00    13.00 רטמ 4 הבוגב לוגע ךתחב ינוק הדלפ דומע 'חי  08.08.0110
      
OLATI םגד תובוחרו םישיבכ הרואת ףוג     08.08.0120
קפסה ,ןיוולק 0003 רוא ןווג CEA תרצות      
המוקעו ןמול 05732 תירוא הקופת טאוו 571      

306,900.00   5,580.00    55.00 WTS- 24 וא ETS תירטמוטופ 'חי   
      
הבוג 'מ 6 דע ינוק לוגע הרואת דומע תעיבצ     08.08.0130
OBIRT תטישב רונתב וילעש תועורזהו      
    )NOITCIRF( תיטטסורטקלא הטישב וא  
הרוי וילעש ןווגב ,הייריעה טרדנטסל םאתהב      

  2,860.00     220.00    13.00 חקפמה 'חי   
      
TI-Lx1 M7-5_3 WTS 3F0 בוחר תרואת ףוג     08.08.0140
רביירד ללוכOLATI CEA W331 תרצות 3      

 80,600.00   3,100.00    26.00 ךרע הווש וא ילאד תרושקת םע 'חי   
      
רביירד ללוכ 80HE IHPLED םגד הרואת ףוג     08.08.0150
07 לאר ןווג , הרואת דומע רובע םאתמ, ילאד      
    IRC K0003   ml0063 W5.63  . 7009 ללוכ  

 58,000.00   3,625.00    16.00 .ךרע הווש וא הריחבל עבצ 'חי   
558,965.00 הרואת -תונוש 80.80 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: 1015 ככ   .../012 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י נ מ ז  ה ר ו א ת  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
תיזכרמל תינמזה הרואתה ןקתמ תורבחתה     08.09.0010
לש הרואת דומעל וא ,רוטרנגל וא ,הרואת      
יפ לע רחא הנזה רוקמ לכל וא םייק ןקתמ      
םימואתה ללוכ ,פ"הנמ תויחנהו ןונכתה      
לכו ןוטב דוסיל הרידח תוברל ,םישורדה      
תנקתהו הקפסא ללוכ ,םיקדהמהו םירוביחה      
םירשוגמ םיז"אמ 3 ,םיקדהמ םע IC  תספוק      
    C-A52  AK01   תחפ רסמימ AM52X4  
דומעב וא רואמל היזכרמב AM03 תושיגר      
וא תפסות ללוכ ,ץע דומעב וא ןיזמה הרואת      
דומעב וא היזכרמב םילגעמל טוליש ןוכדיע      

  6,000.00   1,000.00     6.00 'פמוק .למשח תונזהל םאתהב הרואתה  
      
ידי לע תינמז הרואתל ילמשחה ןקתמה תקידב     08.09.0020
ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח סדנהמ      
רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב םייוקילה      
קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל קדובה      
לש הקידבו םושיר תדועת תריסמ ,למשחה      
רוביחל רושיאו הקידבה תואצות םע ןקתמה      

 16,280.00   1,480.00    11.00 'פמוק .חתמל ןקתמה  
      
רוקמל רוביח תוברל( רוביח ,הנקתה ,הקפסא     08.09.2250
לע תינמז הרואת תקזחאו הלעפה ,)הנזהה      
טלפמוק הדש רובע שומישה םולשת ,ץע ידומע      
דוסיב וא עקרקב ןקתומ דומע ,ןוטב דוסי(      
םילבכ , תועורז ,ךמות דומע ,םינגוע ,ןוטב      
תייריע י"ע םירשואמה םימגדמ םיסנפ,      
הנזה לבכ ,החטבא תואספוק ,םילשורי      
הדלפמ אשונ ליית םע יליע הנזה לבכ ,םיסנפל      
.הלעפה לש דחא הלילל )אבה דומעה דע      
תולעבב דויצה( הליל/הדש יפל הדידמה      

351,000.00      13.00 27,000.00 )ןלבקה 'חי   
      
.רחא עטקל ותרבעהו תינמז הרואת הדש קורפ     08.09.2260

 38,130.00     310.00   123.00 .הדש יפל הדידמה 'חי   
      
רתאמ וקוליסו תינמז הרואת הדש קורפ     08.09.2270
יפל הדידמה .ןלבקה ינסחמל הרזחב ,הדובעה      

 20,800.00     200.00   104.00 .הדש 'חי   
432,210.00 תינמז הרואת 90.80 כ"הס  

      
ג "מ  ל מ ש ח  -ת ו ר י פ ח  01.80 ק ר פ  ת ת       
      
051 דע קמועב הלעת תביצח וא/ו הריפח      08.10.0010
ילכ לכ תועצמאב ,מ"ס 06 דע בחורב מ"ס      
וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש ינאכמ      
דופיר ללוכ עקרקה יגוס לכב ,םיידי תדובעב      
יולימו ,ינקית ןומיס טרס תחנה ,לוח יוסיכו      
תרזחה ,תובכשב קדוהמ עצמב הריפחה      

  5,600.00      80.00    70.00 .הריפח יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה רטמ   
  5,600.00 01.80.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1015 ככ   .../013 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,600.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 051 דע קמועב הלעת תביצח וא/ו הריפח     08.10.0020
תועצמאב ,מ"ס 021 דע 16-מ שרדנכ בחורב      
וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש ינאכמ ילכ לכ      
דופיר ללוכ עקרקה יגוס לכב ,םיידי תדובעב      
יולימו ,ינקית ןומיס טרס תחנה ,לוח יוסיכו      
תרזחה ,תובכשב קדוהמ עצמב הריפחה      

 70,200.00     120.00   585.00 .הריפח יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה רטמ   
      
ףוציר קוריפ וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ תייצח     08.10.0050
ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ חטשב      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,גוס לכמ הפש ינבא      
ךותיח ללוכ ,תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
תובכשה קמועב םייק ןוטב/טלפסא תריבשו      
הביצחו הריפח ,איהש הבכש לכבו תומייקה      
,מ"ס 051 דע קמועל םיידי תדובעב תוברל      

 12,470.00      86.00   145.00 .מ"ס 001 דע שרדנכ בחורב רטמ   
      
ףוציר קוריפ וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ תייצח     08.10.0051
ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ חטשב      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,גוס לכמ הפש ינבא      
ךותיח ללוכ ,תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
תובכשה קמועב םייק ןוטב/טלפסא תריבשו      
הביצחו הריפח ,איהש הבכש לכבו תומייקה      
,מ"ס 003 דע קמועל םיידי תדובעב תוברל      
תליסמל תחתמ מ"ס 001 דע שרדנכ בחורב      

 43,710.00     186.00   235.00 תידיתע תבכר רטמ   
      
ףוציר קוריפ וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ תייצח     08.10.0052
ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ חטשב      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,גוס לכמ הפש ינבא      
ךותיח ללוכ ,תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
תובכשה קמועב םייק ןוטב/טלפסא תריבשו      
הביצחו הריפח ,איהש הבכש לכבו תומייקה      
,מ"ס 053 דע קמועל םיידי תדובעב תוברל      
תליסמל תחתמ מ"ס 056 דע שרדנכ בחורב      

 30,000.00   1,000.00    30.00 תידיתע תבכר רטמ   
      
חטשב ףוציר וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ ןוקית     08.10.0059
, 'מ 5.6 דע בחורו 'מ 5.3 דע קמועב םישיבכ      
,לוח יוסיכו דופיר ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ      
טרס M.S.L.C ןוטבב רופחה רמוחה תפלחה      
ללוכ םח טלפסאב שיבכה ןוקית ,ינקית ןומיס      
הפש ינבא ,ןוטבה ,טלפסאה תקפסא      
יוניפו ותומדקל בצמה תרזחה ,תופצרמהו      

 42,000.00   1,400.00    30.00 .הריפח יפדוע רטמ   
      
      
      
      
      

203,980.00 01.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../014 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

203,980.00 מהעברה      
      
      
חטשב ףוציר וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ ןוקית     08.10.0060
דופיר ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ      
ןוטבב רופחה רמוחה תפלחה ,לוח יוסיכו      
    M.S.L.C שיבכה ןוקית ,ינקית ןומיס טרס  
,ןוטבה ,טלפסאה תקפסא ללוכ םח טלפסאב      
ותומדקל בצמה תרזחה ,תופצרמהו הפש ינבא      

 51,300.00     135.00   380.00 .הריפח יפדוע יוניפו רטמ   
      
יגוס לכב תרנצל הלעת הביצח וא/ו הריפח     08.10.0070
,קזב וק ,םימ ריבעמ( לושכמ לעמ ,עקרקה      
לש ובחורל מ''ס 04 בחורב ,)'וכו םימ תרנצ      
תקיצי ללוכ ,תירושרש תרנצ תחנהל לושכמה      

  9,000.00     300.00    30.00 'פמוק .תרנצה תנגהל 02 -ב ןוטב  
      
תויעקרק תת תויתשת רותיאל שושיג תוריפח     08.10.0075

 36,000.00      90.00   400.00 והשלכ קמועב רטמ   
      
לעמ תרנצ תנגהל ףסונ 02-ב ןוטב תקיצי     08.10.0080
תשירד יפל( ,שרדייש םוקמ לכל וא/ו לושכמ      

 10,050.00     335.00    30.00 )פ''הנמ ק"מ   
      
ילבכ םע תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה     08.10.0090
למשחה קוחב שרדנכ י"חח לש נ"מ וא ג"מ      
תינדי שושיג תריפח ,םנוטיב םילוורש ללוכ      
עוציב ללוכ 'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועב      

 36,000.00   1,200.00    30.00 'פמוק .תוימרתו תוינכמ תונגה  
      
תפלחה רובע הלעת תריפחל ריחמ תפסות     08.10.0100
,תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמב רופח רמוח      
דדמי( .השרומ רתאל רופחה רמוחה יוניפ ללוכ      

 64,190.00      98.00   655.00 )הריפחה לש יטרואתה בויחה יפל רטמ   
410,520.00 ג"מ למשח -תוריפח 01.80 כ"הס  

      
-ת ו ל ע ת  ,ת ו ח ו ש  ,ת ר נ צ  11.80 ק ר פ  ת ת       
ג "מ  ל מ ש ח       
      
חישק C.V.P רוניצ לש הנקתהו הקפסא     08.11.0040
םע  מ''מ 6.8 ןפוד יבוע ,01 גרד ,8'' רטוקב      
,מ''מ 8 רטוקב רוזש ןולינמ הכישמ טוח      

187,200.00      72.00 2,600.00 .תורוניצה ןיב םימוטא םירוביחו רטמ   
      
תוריקב מ"מ003 רטוקב רבעמ ילוורש     08.11.0190
דע רטוקב רוניצב רבעמל םיננכותמ      

  2,000.00     200.00    10.00 )מ"מ522(''8 'חי   
      
ואו תרושקתל למשח ןיב תויתשת תדרפה     08.11.0200
הריפחב חנומ מ"ס 7 קולב י"ע תרחא תיתשת      

 40,000.00      20.00 2,000.00 .למשח תרנצ/םילבכל ליבקמב רטמ   
      
      

229,200.00 11.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../015 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     015 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

229,200.00 מהעברה      
      
      

  6,600.00     330.00    20.00 )M.S.L.C(ךומנ רקובמ קזוח לעב ןוטב ק"מ  08.11.1140
      
ןפוד לעב הדלפב קזוחמ 8NS סקדלפ רוניצ     08.11.1150
דעו 'מ 67.2 לעמ  קמועב 004 רטוקב ינבמ      

270,000.00     450.00   600.00 'מ 52.3 רטמ   
505,800.00 ג"מ למשח -תולעת ,תוחוש ,תרנצ 11.80 כ"הס  

      
נ "מ  ל מ ש ח  -ת ו ר י פ ח  21.80 ק ר פ  ת ת       
      
051 דע קמועב הלעת תביצח וא/ו הריפח      08.12.0010
ילכ לכ תועצמאב ,מ"ס 06 דע בחורב מ"ס      
וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש ינאכמ      
דופיר ללוכ עקרקה יגוס לכב ,םיידי תדובעב      
יולימו ,ינקית ןומיס טרס תחנה ,לוח יוסיכו      
תרזחה ,תובכשב קדוהמ עצמב הריפחה      

 72,800.00      80.00   910.00 .הריפח יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה רטמ   
      
ףוציר קוריפ וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ תייצח     08.12.0050
ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ חטשב      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,גוס לכמ הפש ינבא      
ךותיח ללוכ ,תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
תובכשה קמועב םייק ןוטב/טלפסא תריבשו      
הביצחו הריפח ,איהש הבכש לכבו תומייקה      
,מ"ס 051 דע קמועל םיידי תדובעב תוברל      

  3,440.00      86.00    40.00 .מ"ס 001 דע שרדנכ בחורב רטמ   
      
ףוציר קוריפ וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ תייצח     08.12.0055
ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ חטשב      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,גוס לכמ הפש ינבא      
ךותיח ללוכ ,תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
תובכשה קמועב םייק ןוטב/טלפסא תריבשו      
הביצחו הריפח ,איהש הבכש לכבו תומייקה      
,מ"ס 003 דע קמועל םיידי תדובעב תוברל      
תחתמ תרנצה תומכל םאתהב שורדה בחורב      

 31,540.00     166.00   190.00 תידיתע תבכר תליסמל רטמ   
      
חטשב ףוציר וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ ןוקית     08.12.0060
דופיר ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ      
ןוטבב רופחה רמוחה תפלחה ,לוח יוסיכו      
    M.S.L.C שיבכה ןוקית ,ינקית ןומיס טרס  
,ןוטבה ,טלפסאה תקפסא ללוכ םח טלפסאב      
ותומדקל בצמה תרזחה ,תופצרמהו הפש ינבא      

 31,050.00     135.00   230.00 .הריפח יפדוע יוניפו רטמ   
      
יגוס לכב תרנצל הלעת הביצח וא/ו הריפח     08.12.0070
,קזב וק ,םימ ריבעמ( לושכמ לעמ ,עקרקה      
לש ובחורל מ''ס 04 בחורב ,)'וכו םימ תרנצ      
תקיצי ללוכ ,תירושרש תרנצ תחנהל לושכמה      

  1,500.00     300.00     5.00 'פמוק .תרנצה תנגהל 02 -ב ןוטב  
      

140,330.00 21.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../016 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     016 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

140,330.00 מהעברה      
      
      
לעמ תרנצ תנגהל ףסונ 02-ב ןוטב תקיצי     08.12.0080
תשירד יפל( ,שרדייש םוקמ לכל וא/ו לושכמ      

  1,675.00     335.00     5.00 )פ''הנמ ק"מ   
      
ילבכ םע תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה     08.12.0090
למשחה קוחב שרדנכ י"חח לש נ"מ וא ג"מ      
תינדי שושיג תריפח ,םנוטיב םילוורש ללוכ      
עוציב ללוכ 'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועב      

  6,000.00   1,200.00     5.00 'פמוק .תוימרתו תוינכמ תונגה  
      
תפלחה רובע הלעת תריפחל ריחמ תפסות     08.12.0100
,תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמב רופח רמוח      
דדמי( .השרומ רתאל רופחה רמוחה יוניפ ללוכ      

 89,180.00      98.00   910.00 )הריפחה לש יטרואתה בויחה יפל רטמ   
237,185.00 נ"מ למשח -תוריפח 21.80 כ"הס  

      
-ת ו ח מ ו ג  ,ת ו ח ו ש  ,ת ר נ צ  31.80 ק ר פ  ת ת       
נ "מ  ל מ ש ח       
      
יושע A001X3 דע רוביחל ,ח"ח םינומ רליפ     08.13.0010
ללוכ ,ןיירושמ רטסאילופמ םימוטא תונורא      
לכה םינומל םיחיטבמ םע החטבא תואספוק      

 17,250.00   3,450.00     5.00 .םמיע םואתבו ח"ח טרדנטסל םאתהב 'חי   
      
חישק C.V.P רוניצ לש הנקתהו הקפסא     08.13.0050
םע ,מ''מ 2.6 ןפוד יבוע ,01 גרד ,6'' רטוקב      

133,010.00      47.00 2,830.00 .מ''מ 8 רטוקב רוזש ןולינמ הכישמ טוח רטמ   
      
הדידמ( היינמ אתל 03-ב ןיוזמ ןוטב תחמוג     08.13.0060
)רטסילופ יושע היינמ אתל( ח"ח )החטבאו      
-כ םינפ בחור :תודימב A052X3 דע רוביחל      
ללוכ מ"ס 06 קמוע מ"ס 002 הבוג ,מ"ס 08      
תחתמ ןוטבמ הקוצי תרנצו םילבכ תלעת      
,תוינכותל םאתהב סוסיבו הבצה ,החמוגל      

 12,500.00   2,500.00     5.00 .פ"הנמ רושיאבו ח"ח םע םואתב 'חי   
      
תייזכרמל קוציי 03 -ב ןיוזמ ןוטב תחמוג     08.13.0070
ינפ לעמ תוחפל מ"מ 0032 הבוגב הקלדה      
057 קמוע ,המדאה ךותב מ"מ 0001-ו עקרקה      
תנקתהל םיאתיש בחורב היהת החמוגה מ"מ      
01 לש םיחוורמ םע י"חחו ןכרצה תונוראה לכ      
תוריקל תונוראה תונפד ןיב תוחפל מ"ס      
ךרואה תחפוי אל הרקמ לכב . החמוגה      
לזרבמ מ"ס 51X51 תשר ללוכ ,מ"מ 0562-מ      
הדלפ תותלד ללוכ ,םונמימ מ"מ 5 רטוקב ןויז      
,םיימינפ םיקוזיח תרגסמ םע מ"מ 4 יבועב      
החמוגה ,עובצו ןוולגמ לכה ,חירב לוענמ      

 14,000.00   7,000.00     2.00 'פמוק הייזכרמה דוסילו חטשמל תרבוחמ  
176,760.00 נ"מ למשח -תוחמוג ,תוחוש ,תרנצ 31.80 כ"הס  

      
קובץ: 1015 ככ   .../017 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     017 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ו ז מ ר  -ת ו ר י פ ח  41.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 021 דע קמועב הלעת תביצח וא/ו הריפח     08.14.0010
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,מ"ס 06 דע בחורב      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
,לוח יוסיכו דופיר ללוכ עקרקה יגוס לכב ,םיידי      
עצמב הריפחה יולימו ,ינקית ןומיס טרס תחנה      
ותומדקל חטשה תרזחה ,תובכשב קדוהמ      

 82,200.00      60.00 1,370.00 .הריפח יפדוע קוליסו רטמ   
      
ףוציר קוריפ וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ תייצח     08.14.0050
ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ חטשב      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,גוס לכמ הפש ינבא      
ךותיח ללוכ ,תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
תובכשה קמועב םייק ןוטב/טלפסא תריבשו      
הביצחו הריפח ,איהש הבכש לכבו תומייקה      
,מ"ס 051 דע קמועל םיידי תדובעב תוברל      

 22,680.00      84.00   270.00 .מ"ס 001 דע שרדנכ בחורב רטמ   
      
ףוציר קוריפ וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ תייצח     08.14.0051
ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ חטשב      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,גוס לכמ הפש ינבא      
ךותיח ללוכ ,תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
תובכשה קמועב םייק ןוטב/טלפסא תריבשו      
הביצחו הריפח ,איהש הבכש לכבו תומייקה      
,מ"ס 003 דע קמועל םיידי תדובעב תוברל      
תליסמל תחתמ מ"ס 001 דע שרדנכ בחורב      

 25,760.00     184.00   140.00 תידיתע תבכר רטמ   
      
חטשב ףוציר וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ ןוקית     08.14.0060
דופיר ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ      
ןוטבב רופחה רמוחה תפלחה ,לוח יוסיכו      
    M.S.L.C שיבכה ןוקית ,ינקית ןומיס טרס  
,ןוטבה ,טלפסאה תקפסא ללוכ םח טלפסאב      
ותומדקל בצמה תרזחה ,תופצרמהו הפש ינבא      

 55,350.00     135.00   410.00 .הריפח יפדוע יוניפו רטמ   
      
תפלחה רובע הלעת תריפחל ריחמ תפסות     08.14.0100
,תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמב רופח רמוח      
דדמי( .השרומ רתאל רופחה רמוחה יוניפ ללוכ      

134,260.00      98.00 1,370.00 )הריפחה לש יטרואתה בויחה יפל רטמ   
320,250.00 םירוזמר -תוריפח 41.80 כ"הס  

      
ם י ר ו ז מ ר  -ד ו י צ  51.80 ק ר פ  ת ת       
      
םע ר"ממ 52 ךתחב תשוחנמ הקראה ךילומ     08.15.0035
תרנצב לחשומ ,בוהצ קורי ןווגב C.V.P הטעמ      

 15,930.00       9.00 1,770.00 עקרקב חנומ ו/וא דרפנב הטרופש רטמ   
      
      
      
      

 15,930.00 51.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../018 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     018 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 15,930.00 מהעברה      
      
      
19 תוימינפ תודימב A2 םגד ינבלמ הרקב את     08.15.0101
    X341 דבכ הסכמ םע ,מ"ס 722 קמועבו מ"ס  
    004D תהבגהו הדלפ תקיצימ ןוט 04 סמועל  
למס םע 984 י"ת יפל מ"ס 05 ב הסכמה      
העבטהב בותיכו תיתשתה תלעב תושרה      
,)םלוס( תוגרדמ ללוכ תכרעמה דועיל םאתהב      
םישימג החוש ירבחמו תרנצל םיחתפ יחודיק      
תנקתה ,רובה תריפח ללוכ ,ביבוטיא גוסמ      
אתה ביבס רקובמ תובכשב קודיה ,אתה      

140,000.00   7,000.00    20.00 .הריפחה יפדוע קוליסו 'חי   
      
הסכמו הדבכ הרקת םע למשחל הרקב את     08.15.0140
י''ת יפל ןוט 04 סמועל 004D הדלפ תקיצימ      
םיקוצי בותיכו םילשורי תייריע למס םע 984      
001 רטוקב אתה  .תכרעמה גוס יפל העבטהב      
ללוכ,סופיט יבלש םע ,'מ 57.1 קמועבו מ''ס      

 23,300.00   2,330.00    10.00 .המדא יפדוע קוליסו הביצח/הריפח 'חי   
      
הסכמו הדבכ הרקת םע למשחל הרקב את     08.15.0150
י''ת יפל ןוט 04 סמועל 004D הדלפ תקיצימ      
םיקוצי בותיכו םילשורי תייריע למס םע 984      
08 רטוקב אתה  .תכרעמה גוס יפל העבטהב      
ללוכ ,סופיט יבלש םע ,'מ 57.1 קמועבו מ''ס      

109,740.00   1,770.00    62.00 .המדא יפדוע קוליסו הביצח/הריפח 'חי   
      
הסכמו הדבכ הרקת םע למשחל הרקב את     08.15.0160
י''ת יפל ןוט 04 סמועל 004D הדלפ תקיצימ      
העבטהב םיקוצי בותיכו לארשי למס םע 984      
מ''ס 06 רטוקב אתה  .תכרעמה גוס יפל      
קוליסו הביצח/הריפח ללוכ ,'מ 0.1 קמועבו      

  1,400.00   1,400.00     1.00 .המדא יפדוע 'חי   
290,370.00 םירוזמר -דויצ 51.80 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע  -ת ו ח ו ש ו  ת ר נ צ  61.80 ק ר פ  ת ת       
1 א ר פ נ י א  ר ל ו ב ו ט י ט ל ו מ       
      
םגד ןליטאילופ תורוניצ לש הנקתהו הקפסא     08.16.0010

    819.00      18.20    45.00 .מ"מ 36 רטוקב 5.31 ע"קי קזב רטמ   
      
םגד ןליטאילופ תורוניצ לש הנקתהו הקפסא     08.16.0015

  2,322.00      12.90   180.00 .מ"מ 05 רטוקב 11  ע"קי קזב רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  3,141.00 61.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../019 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     019 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,141.00 מהעברה      
      
      
ןליטאילופמ רוניצ לש הנקתהו הקפסא     08.16.0020
    )E.P.D.H( יפל 5.31 ע"קי ,מ"מ 57 רטוקב  
רוקיליס תבכש םע ,תרושקתל קזב ןקת      
שרדנכ עבצב ןומיס יספ םע רוניצה ,תימינפ      
,בוהצ ,קורי ,םודא( ןונכתבש תכרעמה גוס יפל      
רובע ,מ"מ 8 רוזש ןולינ טוח ללוכ ,)םותכ      
תרקב וא תירחסמ תרושקת וא םייטפוא םיביס      

 33,280.00      26.00 1,280.00 .העונת רטמ   
      
חישק C.V.P רוניצ לש הנקתהו הקפסא     08.16.0030
םע ,מ''מ 2.4 ןפוד יבוע 01 גרד ,4'' רטוקב      
,מ''מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ טוח      

 15,600.00      30.00   520.00 .תורוניצה ןיב םימוטא םירוביחו רטמ   
      
חישק C.V.P רוניצ לש הנקתהו הקפסא     08.16.0038
םע  מ''מ 6.8 ןפוד יבוע ,01 גרד ,8'' רטוקב      
,מ''מ 8 רטוקב רוזש ןולינמ הכישמ טוח      

  1,512.00      72.00    21.00 .תורוניצה ןיב םימוטא םירוביחו רטמ   
      
10FHC גוסמ את לש םוקמב הקיציו הריפח     08.16.0040
,םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ םיאתמ טרפ יפל      
וכותב ליכמה ינבלמ 052D דבכ הסכמו םלוס      
םילשורי תייריע טרדנטס יפל ףוצירה תא      
ט"קמ וא ןמפלוו לש "למרכ" םגד תמגודכ      

 90,000.00  18,000.00     5.00 רשואמ ע"וש וא ןייטשרקא לש 0226197 'חי   
      
90THC גוסמ את לש םוקמב הקיציו הריפח     08.16.0150
,םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ םיאתמ טרפ יפל      
וכותב ליכמה ינבלמ 052D דבכ הסכמו םלוס      
םילשורי תייריע טרדנטס יפל ףוצירה תא      
ט"קמ וא ןמפלוו לש "למרכ" םגד תמגודכ      

 25,000.00  25,000.00     1.00 רשואמ ע"וש וא ןייטשרקא לש 0226197 'חי   
      
גוסמ אתל ןוט 04 הסכמ לש הנקתהו הקפסא     08.16.0160

 15,000.00   3,000.00     5.00 ינמז FHC 'חי   
183,533.00 1 ארפניא רלובוטיטלומ תודובע -תוחושו תרנצ 61.80 כ"הס  

      
-ת ו נ כ ה ו  ת ו ח מ ו ג  ,ת ו ד ו ס י  71.80 ק ר פ  ת ת       
1 א ר פ נ י א  ר ל ו ב ו ט י ט ל ו מ  ת ו ד ו ב ע       
      
מ"ס 001 ימינפ רטוקב תילילג ןוטב תיילוח     08.17.0130
ילארשי ןקת ות םע , מ"ס 05 דע ימינפ קמועבו      
יאוות ךותב הנגהל תרנצה הצק לע תנקתומ      
- הנוילע טלמ תבכשו לוח יולימ םע , תבכרה      

 36,850.00     550.00    67.00 'פמוק תינמז החוש  
 36,850.00 1 ארפניא רלובוטיטלומ תודובע -תונכהו תוחמוג ,תודוסי 71.80 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 1015 ככ   .../020 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     020 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  -ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  81.80 ק ר פ  ת ת       
      
תללוכ הייקשה תכרעמ שארל תורבחתה     08.18.0020

 37,500.00   2,500.00    15.00 'פמוק הרואת שגמל תחפ רסממו ז"אמ תפסות  
      
שאר תנזה תבוטל ר"ממ YX2N5.2x3 לבכ     08.18.0030

  1,020.00       6.80   150.00 בורק הרואת דומעל הייקשה תכרעמ רטמ   
      
לבכו רוניצ תקתעה ללוכ ילמשח רעש תקתעה     08.18.0040
רעשה לעב לומ שדח םוקמ םואית ללוכ הנזה      
הדובעה תמלשה שרדנה לכ ללוכו פ"הנמו      

  2,500.00   2,500.00     1.00 'פמוק שדחמ ותלעפהו  
      
תקתעה ללוכ תרושקת /למשח תונורא תקתעה     08.18.0050
םואת ללוכ ,לזרבמ ןוגימ תונוראו הליבכ ,תרנצ      
םוקימה תעיבקל פ"הנמו תונוראה לעב לומ      
הדובעה תמלשהל שרדנה לכ ללוכ שדחה      

 60,000.00  20,000.00     3.00 'פמוק שדחמ םתלעפהו  
101,020.00 תונוש -הרואת ירזיבא 81.80 כ"הס  

      
ת י ד ו ט ק  ה נ ג ה  91.80 ק ר פ  ת ת       
      
c-34 םרז תקולחו הדידמ תבית     08.19.0010

 35,000.00   5,000.00     7.00 (400X300X200) 'חי   
      
41 לבכ םע עובק ןומט סוחיי את תנקתה     08.19.0020

 22,400.00   3,200.00     7.00 'פמוק WMH GWA /EP# ןגמ לוורש ךותב  
      

    600.00     120.00     5.00 ?A6-10.0 טנאש 'חי  08.19.0030
      

    150.00     150.00     1.00 A52-?100.0 טנאש 'חי  08.19.0040
      

    450.00       9.00    50.00 AYN ²mm01X1 ילמשח לבכ תחנה רטמ  08.19.0050
      

  1,748.00      38.00    46.00 AYN ²mm05X1 ילמשח לבכ תחנה רטמ  08.19.0070
      
57 רטוקב 31 ע"קי גוסמ ןגמ לוורש תחנה     08.19.0080
רוקיליס תבכש םע קזב טרדנטס יפל מ"מ      

  1,960.00      49.00    40.00 mm8 רוזש ןוליינ טוח ללוכ תימינפ רטמ   
      
הגרד מ"מ 23 רטוק EP-001 ןליתאילופ רוניצ     08.19.0090

    260.00      10.00    26.00 6 רטמ   
      
הגרד מ"מ 36 רטוק EP-001 ןליתאילופ רוניצ     08.19.0100

    960.00      20.00    48.00 6 רטמ   
      
הגרד מ"מ 57 רטוק EP-001 ןליתאילופ רוניצ     08.19.0110

    375.00      25.00    15.00 6 רטמ   
      

  2,000.00     250.00     8.00 רוניצל למשח ילבכ רוביח רובע ןוטב את 'קנ  08.19.0120
      
      

 65,903.00 91.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../021 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     021 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 65,903.00 מהעברה      
      
      
C-34  םרז תקולחו הדידמ תבית תנקתה     08.19.0130

 63,000.00   9,000.00     7.00 החוש ךותב )002X003X004( 'חי   
      
תקידב ללוכ הקראה תדורטקלא תנקתה     08.19.0140

 12,600.00   1,800.00     7.00 תכרעמ יוסיכ ינפל תושימש  
      
רוניצ רוביח תבוטל 01X1 ילמשח לבכ תחנה     08.19.0150

  6,000.00     750.00     8.00 יופיצ םוקיש ללוכ תכתמ 'קנ   
      
רוניצ רוביח תבוטל 05X1ילמשח לבכ תחנה     08.19.0170

 10,800.00   1,350.00     8.00 יופיצ םוקיש ללוכ תכתמ 'קנ   
      
תבית לש חולל ר"ממ 41# למשח לבכ רוביח     08.19.0180

  1,050.00     150.00     7.00 םרז תרקבו תקולח 'קנ   
      
תבית לש חולל ר"ממ 01 למשח לבכ רוביח     08.19.0190

  2,520.00     180.00    14.00 םרז תרקבו תקולח 'קנ   
      
תבית לש חולל ר"ממ 05 למשח לבכ רוביח     08.19.0210

  2,100.00     210.00    10.00 םרז תרקבו תקולח 'קנ   
      

 33,800.00     200.00   169.00 יוסיכו הלעת תריפח רטמ  08.19.0220
      
רטוקב ןלתאילופ רוניצ ךותב 41# ילמשח לבכ     08.19.0230

  2,808.00      36.00    78.00 הלעתב חנומ mm23 רטמ   
      
ךותב ²mm05 ו²mm01 םיילמשח םילבכ ינש     08.19.0250

  5,520.00     120.00    46.00 הלעתב חנומ mm36 רטוקב ןלתאילופ רוניצ רטמ   
      
ךותב ²mm01 ו²mm01 םיילמשח םילבכ ינש     08.19.0255

    100.00      50.00     2.00 הלעתב חנומ mm36 רטוקב ןלתאילופ רוניצ רטמ   
      

  2,205.00     147.00    15.00 הלעתב חנומ מ"מ 57 רטוק ןליתאילופ רוניצ רטמ  08.19.0270
      

  6,000.00     750.00     8.00 רוניצל למשח ילבכ רוביח רובע ןוטב את 'חי  08.19.0280
      
םימ יווק ימותסש לע רושיג ילבכ תנקתה     08.19.0300

    900.00     450.00     2.00 למשח ילבכ תולעו םיכותיר ללוכ 4" רטוקב 'חי   
      
םימ יווק ימותסש לע רושיג ילבכ תנקתה     08.19.0310

    525.00     525.00     1.00 למשח ילבכ תולעו םיכותיר ללוכ 6" רטוקב 'חי   
      
םימ יווק ימותסש לע רושיג ילבכ תנקתה     08.19.0320

  3,780.00     630.00     6.00 למשח ילבכ תולעו םיכותיר ללוכ 8" רטוקב 'חי   
      
םימ יווק ימותסש לע רושיג ילבכ תנקתה     08.19.0330

  2,100.00     700.00     3.00 למשח ילבכ תולעו םיכותיר ללוכ 01" רטוקב 'חי   
      
      
      

221,711.00 91.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../022 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     022 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

221,711.00 מהעברה      
      
      
רובע םימ יווק ימותסש לע רושיג ילבכ תנקתה     08.19.0400
םיכותיר ללוכ םדוקמ ןיוצ אלש רחא רטוק לכ      

    600.00     600.00     1.00 )עצוממב( למשח ילבכ תולעו 'חי   
222,311.00 תידוטק הנגה 91.80 כ"הס  

5,704,410.00 למשח 80 כ"הס  

      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
5 יבועב הרוסנ ןבא תוחולב ןוטב תוריק יופיח     14.01.0010
יפל ,הזבוט/ןידע שיטלת דוביעבו ןווגב מ"ס      
ילמנימ הבוג תיזפרט ןבא ללוכ ,ןנכתמ תריחב      
עוביקב עוציבה .מ"ס 54 ילמיסקמ ,מ"ס 51      
םיקשימ דוביע ,םינגוע ,ןויז תשר תוברל ,בוטר      
ףיעס יפל( 2-22GD/34GD טרפ יפל .םייולימו      

684,000.00     380.00 1,800.00 )י"תנב 0518.10.41 ר"מ   
      
דוביעב בוהצ תיז ריב 'גניפוק' ריק שאר ןבא     14.01.0020
םינוילע םיטנק ינש לוגיע ,םינפ 3 -ב םסמסומ      
2-22GD/34GD טרפ יפל .מ"ס 2 סוידרב      

158,700.00     345.00   460.00 )3918.10.41 י"תנ יפל( רטמ   
      
ריב" גוסמ השק ריג ,תיעבט ןבאמ הניפ ןבא     14.01.0040
טרפ יפל ."םסמסומ" דוביעב בוהצ "תיז      

 65,250.00     450.00   145.00 DG22-2/ DG43 רטמ   
      
לכ ללוכ - םייק ריקל רוביח רובע תפסות     14.01.0100
ריקה תאמגוד יפל ריקה תמלשהל תודובעה      

112,500.00     450.00   250.00 .חטשב םייקה רטמ   
      
תושירדל םאתהב הפשא ירותסמ תיינב     14.01.0110
ללוכ ,םילשורי תייריע האורבת תקלחמ      
ללוכ רמגב ,ץוח תוריק ,םינוטבו רפע תודובע      
תוריק לוכל הקימרק יחירא ללוכ ,גניפוק      
יסקופיא רמגב קלחומ ןוטב תפצר ללוכ ,םינפה      
םיעובצ )םינוויכ וד( תכתמ ירעש ללוכ ,םינפב      
יפל .םילשורי תייריע למס ללוכ ,םינוולוגמו      

 90,000.00  15,000.00     6.00 21D טרפ 'חי   
      
,תיעבט ןבאמ )'גניפוק'( ריק שארל הניפ ןבא     14.01.0120
דוביעב בוהצ "תיז ריב" גוסמ השק ריג      
םיטנק ינש לוגיע ,םינפ 4 דוביעב ."םסמסומ"      
54 דע גניפוק בחור .מ"ס 2 סוידרב םינוילע      
02GD / 91GD טרפ יפל .מ"ס 51 הבוג ףמ"ס      

 19,350.00     450.00    43.00 / DG18 'חי   
1,129,800.00 תוריק יופיח 10.41 כ"הס  

      
      
      

קובץ: 1015 ככ   .../023 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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20/01/2020
דף מס':     023 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ג ר ד מ  20.41 ק ר פ  ת ת       
      
דוביעב מ"ס 23 קמועב תינשוג ןבאמ תוגרדמ     14.02.0010
עבצב תיז ריב השק ריג ןבאמ ,םידדצ ינש      
טיט ללוכ .הלמז אלל םסמסומ דוביעב ,בוהצ      
הגרדמה ךרוא לכל מ"ס 3 בחורב ספסוחמ ספו      
0110.080.41 ףיעס יפל( ידוגינ ןווגב עובצ      

 29,835.00     459.00    65.00 .6D טרפ יפ לע )לקדב רטמ   
 29,835.00 תוגרדמ 20.41 כ"הס  

1,159,635.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת  81 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת  10.81 ק ר פ  ת ת       
ט ו ה  ,ם ו ק ל ס  ,ר נ ט ר פ       
      
ורשואש תוינכותל םאתהב עצובת הדובעה לכ      
םירשואמ םינלבק י"עו ,תרושקתה תורבח י"ע      
םיגוהנה הדובעה ילהנ פ"עו תרושקתה 'בחב      
.תרושקתה תורבחב      
      
תורבח ישנא חוקיפבו דומצ יווילב תודובעה לכ      
ןלבקה לע .הדיחיה יריחמב לולכו תרושקתה      
לע תרושקתה תורבחל בתכב העדוה רוסמל      
םמיע ותדובע םאתלו םרובע תודובעה תליחת      
תויתשת תברקב תודובע עוציב ןמזב      
לע קר היהי תיתשתה תודובע עוציב .תרושקת      
תורבח י"ע עוציבל םירשואמה םינלבק ידי      
תורבחל עייסל ןלבקה לע ןכ ומכ .תרושקתה      
תודובע עוציבל שורדה לכב תרושקתה      
םידומעל םישורד םירוביחו םילבכ תלחשה      
לע ושרדיש תודובעה לכ ללוכ ,תומייק תוחושו      
קרפב הדיחיה יריחמב תאז לולכל וילעו ,םדי      
.הז      
      
קרפ תא ל טבל תיאשר הירומ תרבח      
תורבחל וקלח וא ולוכ תא רוסמלו תרושקתה      
תודובע עוציבל ,םמעטמ ןלבקלו תרושקת      
הדובעה ךלהמב ואו ,"תונימז םודיק" תרגסמב      
ןלבקל תפסונ הרומת לכ אלל ,תפטושה      
      
לע( תרושקת יאתל םיסכמ תנקתהו הקפסא      
תא ליבוהל ןלבקה לע .)ונובשח לעו ןלבקה ידי      
4000.10.81ןסחמהמ וא לעפמהמ םיסכמה      
      
תודובעה לכב ןלבקה י"ע וקפוסי םיטרס      
.הריפחה ףיעסב לולכ םריחמו      
      
תורבח חוקיפ אלל הדובעב ליחתהל ןיא      
עוציבל תורשואמה תוינכותה .תרושקתה      
.ןלבקל םדי לע ורסמי      
      

10.81.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 1015 ככ   .../024 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     024 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכו ,תרנצהו תוריפחה עוציבל הדיחיה ריחמ      
,הלבוה ,הקפסא םג לולכי הז קרפב רומאה      
וא לוחה תבשות ,קודיה ,הביצח/הריפח,החנה      
תרנצה ךותיח ,םוטיאה ,רזוחה יולימה ,הרמח      
עופישב תרנצה ךותיחו םישרדנ םיכרואב      
ןפודל המאתהב ,הלעתל אצומל םיאתמ      
תרנצל רוביח ,זוקינה ןקתמ וא /ו הלעתה      
לכו םירזיבאה לכ ללוכ תננכותמ וא/ו תמייק      
ןימזמה ןוצר תועיבשלו םלשומ עוציבל שרדנה      
.חקפמהו      
      
רתי םע ותדובע תא םאתל ןלבקה לע      
ידעומ אדוולו רתאב םידבועהםינלבקה      
אל ,'וכו הפש ינבא ,םיעצמ תחנה ,תוריפח      
רסוחמ תעבונה ףסונ םולשתל העיבת לכ רכות      
.םואת      
      
הריפח ירתיה לבקל ותוירחאבו ןלבקה לע      
חטשב ןומיס םאתלו ,תומיאתמה תויושרהמ      
ינפל הדובעה רוזאב תומייקה תויתשתה לש      
.עוציבה      
      
ךותב עצובת השדח תיתשת תחנה תודובע      
ינפל םוי וא הליל תודובעב העונתה ירדסה      
םלושי אל .הדובעה רתיהו תויושרה תשירד      
ץוחמ תויתשתה עוציב רובע ףסונב וא דרפנב      
.העונתה ירדסהל      
      
גוס לכמ תרושקת תרנצל הלעת הביצח\הריפח     18.01.0030
מ"ס 06 בחורבו מ"ס 001 דע קמועב      
מ"ס 03 יוסיכו לוח דופיר ללוכ, התיתחתב      

  9,720.00      60.00   162.00 .רופחה רמוחה תרזחהו ,ןומיס יטרס 2 ,לוח רטמ   
      
תפלחה רובע 0300.10.81 ףיעסל תפסות     18.01.0031
,תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמב רופח רמוח      

 12,150.00      75.00   162.00 השרומ רתאל רופחה רמוחה יונויפ ללוכ רטמ   
      
גוס לכמ תרושקת תרנצל הלעת הביצח\הריפח     18.01.0032
מ"ס 06 בחורבו מ"ס 051 דע קמועב      
מ"ס 03 יוסיכו לוח דופיר ללוכ, התיתחתב      

    750.00      75.00    10.00 .רופחה רמוחה תרזחהו ,ןומיס יטרס 2 ,לוח רטמ   
      
תפלחה רובע 2300.10.81 ףיעסל תפסות     18.01.0033
,תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמב רופח רמוח      

    950.00      95.00    10.00 השרומ רתאל רופחה רמוחה יונויפ ללוכ רטמ   
      
גוס לכמ תרושקת תרנצל הלעת הביצח\הריפח     18.01.0034
מ"ס 06 בחורבו מ"ס 002 דע קמועב      
מ"ס 03 יוסיכו לוח דופיר ללוכ, התיתחתב      

  8,400.00      84.00   100.00 .רופחה רמוחה תרזחהו ,ןומיס יטרס 2 ,לוח רטמ   
 31,970.00 10.81.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1015 ככ   .../025 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     025 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 31,970.00 מהעברה      
      
      
תפלחה רובע 4300.10.81 ףיעסל תפסות     18.01.0035
רמוחה יונויפ ללוכ  ,M.S.L.C-ב רופח רמוח      

 40,000.00     400.00   100.00 השרומ רתאל רופחה רטמ   
      
גוס לכמ תרושקת תרנצל הלעת הביצח\הריפח     18.01.0040
מ"ס 06 בחורבו מ"ס 052 דע קמועב      
מ"ס 03 יוסיכו לוח דופיר ללוכ, התיתחתב      

    950.00      95.00    10.00 .רופחה רמוחה תרזחהו ,ןומיס יטרס 2 ,לוח רטמ   
      
תפלחה רובע 0400.10.81 ףיעסל תפסות     18.01.0042
רמוחה יונויפ ללוכ  ,M.S.L.C-ב רופח רמוח      

  4,800.00     480.00    10.00 השרומ רתאל רופחה רטמ   
      
גוס לכמ תרושקת תרנצל הלעת הביצח\הריפח     18.01.0050
מ"ס 06 בחורבו מ"ס 003 דע קמועב      
מ"ס 03 יוסיכו לוח דופיר ללוכ, התיתחתב      

  1,200.00     120.00    10.00 .רופחה רמוחה תרזחהו ,ןומיס יטרס 2 ,לוח רטמ   
      
תפלחה רובע 0500.10.81 ףיעסל תפסות     18.01.0052
רמוחה יונויפ ללוכ  ,M.S.L.C-ב רופח רמוח      

  5,320.00     532.00    10.00 השרומ רתאל רופחה רטמ   
      
גוס לכמ תרושקת תרנצל הלעת הביצח\הריפח     18.01.0060
מ"ס 06 בחורבו מ"ס 053 דע קמועב      
מ"ס 03 יוסיכו לוח דופיר ללוכ, התיתחתב      

  1,500.00     150.00    10.00 .רופחה רמוחה תרזחהו ,ןומיס יטרס 2 ,לוח רטמ   
      
תפלחה רובע 0600.10.81 ףיעסל תפסות     18.01.0062
רמוחה יונויפ ללוכ  ,M.S.L.C-ב רופח רמוח      

  6,000.00     600.00    10.00 השרומ רתאל רופחה רטמ   
      
גוס לכמ תרושקת תרנצל הלעת הביצח\הריפח     18.01.0070
מ"ס 06 בחורבו מ"ס 004 דע קמועב      
מ"ס 03 יוסיכו לוח דופיר ללוכ, התיתחתב      

  4,900.00     175.00    28.00 .רופחה רמוחה תרזחהו ,ןומיס יטרס 2 ,לוח רטמ   
      
תפלחה רובע 0700.10.81 ףיעסל תפסות     18.01.0072
רמוחה יונויפ ללוכ  ,M.S.L.C-ב רופח רמוח      

 18,200.00     650.00    28.00 השרומ רתאל רופחה רטמ   
      
גוס לכמ תרושקת תרנצל הלעת הביצח\ריפח     18.01.0100
מ"ס 09 בחורבו מ"ס 001 דע קמועב      
מ"ס 03 יוסיכו לוח דופיר ללוכ, התיתחתב      

 25,200.00      90.00   280.00 .רופחה רמוחה תרזחהו ,ןומיס יטרס 2 ,לוח רטמ   
      
תפלחה רובע 0010.10.81 ףיעסל תפסות     18.01.0111
,תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמב רופח רמוח      

 30,800.00     110.00   280.00 השרומ רתאל רופחה רמוחה יונויפ ללוכ רטמ   
      
      

170,840.00 10.81.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../026 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     026 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

170,840.00 מהעברה      
      
      
גוס לכמ תרושקת תרנצל הלעת הביצח\ריפח     18.01.0120
מ"ס 09 בחורבו מ"ס 051 דע קמועב      
מ"ס 03 יוסיכו לוח דופיר ללוכ, התיתחתב      

  1,100.00     110.00    10.00 .רופחה רמוחה תרזחהו ,ןומיס יטרס 2 ,לוח רטמ   
      
תפלחה רובע 0210.10.81 ףיעסל תפסות     18.01.0121
,תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמב רופח רמוח      

  1,400.00     140.00    10.00 השרומ רתאל רופחה רמוחה יונויפ ללוכ רטמ   
      
גוס לכמ תרושקת תרנצל הלעת הביצח\הריפח     18.01.0130
מ"ס 09 בחורבו מ"ס 002 דע קמועב      
מ"ס 03 יוסיכו לוח דופיר ללוכ, התיתחתב      

  5,250.00     125.00    42.00 .רופחה רמוחה תרזחהו ,ןומיס יטרס 2 ,לוח רטמ   
      
תפלחה רובע 0310.10.81 ףיעסל תפסות     18.01.0131
רמוחה יונויפ ללוכ  ,M.S.L.C-ב רופח רמוח      

 25,200.00     600.00    42.00 השרומ רתאל רופחה רטמ   
      
גוס לכמ תרושקת תרנצל הלעת הביצח\הריפח     18.01.0140
מ"ס  09 בחורבו מ"ס 052 דע קמועב      
מ"ס 03 יוסיכו לוח דופיר ללוכ, התיתחתב      

  1,400.00     140.00    10.00 .רופחה רמוחה תרזחהו ,ןומיס יטרס 2 ,לוח רטמ   
      
תפלחה רובע 0410.10.81 ףיעסל תפסות     18.01.0142
רמוחה יונויפ ללוכ  ,M.S.L.C-ב רופח רמוח      

  7,200.00     720.00    10.00 השרומ רתאל רופחה רטמ   
      
גוס לכמ תרושקת תרנצל הלעת הביצח\הריפח     18.01.0150
מ"ס  09 בחורבו מ"ס 003 דע קמועב      
מ"ס 03 יוסיכו לוח דופיר ללוכ, התיתחתב      

  1,750.00     175.00    10.00 .רופחה רמוחה תרזחהו ,ןומיס יטרס 2 ,לוח רטמ   
      
תפלחה רובע 0510.10.81 ףיעסל תפסות     18.01.0152
רמוחה יונויפ ללוכ  ,M.S.L.C-ב רופח רמוח      

  8,000.00     800.00    10.00 השרומ רתאל רופחה רטמ   
      
גוס לכמ תרושקת תרנצל הלעת הביצח\הריפח     18.01.0160
מ"ס  09 בחורבו מ"ס 053 דע קמועב      
מ"ס 03 יוסיכו לוח דופיר ללוכ, התיתחתב      

  2,150.00     215.00    10.00 .רופחה רמוחה תרזחהו ,ןומיס יטרס 2 ,לוח רטמ   
      
תפלחה רובע 0610.10.81 ףיעסל תפסות     18.01.0162
רמוחה יונויפ ללוכ  ,M.S.L.C-ב רופח רמוח      

  9,000.00     900.00    10.00 השרומ רתאל רופחה רטמ   
      
גוס לכמ תרושקת תרנצל הלעת הביצח\הריפח     18.01.0163
מ"ס  09 בחורבו מ"ס 004 דע קמועב      
מ"ס 03 יוסיכו לוח דופיר ללוכ, התיתחתב      

 29,325.00     255.00   115.00 .רופחה רמוחה תרזחהו ,ןומיס יטרס 2 ,לוח רטמ   
      

262,615.00 10.81.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../027 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     027 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

262,615.00 מהעברה      
      
      
תפלחה רובע 3610.10.81 ףיעסל תפסות     18.01.0164
רמוחה יונויפ ללוכ  ,M.S.L.C-ב רופח רמוח      

112,125.00     975.00   115.00 השרומ רתאל רופחה רטמ   
      
הבריקב הריפח רובע הריפחה ריחמל תפסות     18.01.0330
תרושקת תרנצל דומצב מ"ס 05-מ תוחפ לש      

  2,400.00      30.00    80.00 .תמייק רטמ   
      
יבוע ,01 גרד 8'' רטוקב חישק C.V.P רוניצ     18.01.0402
רוזש ןולינמ הכישמ טוח םע  מ''מ 6.8 ןפוד      

 34,500.00     100.00   345.00 .מ''מ 8 רטוקב רטמ   
      
יבוע ,01 גרד 01'' רטוקב חישק C.V.P רוניצ     18.01.0404
רוזש ןולינמ הכישמ טוח םע  מ''מ 6.8 ןפוד      

 20,000.00     160.00   125.00 .מ''מ 8 רטוקב רטמ   
      
יבוע ,01 גרד 21'' רטוקב חישק C.V.P רוניצ     18.01.0406
רוזש ןולינמ הכישמ טוח םע  מ''מ 6.8 ןפוד      

 38,000.00     200.00   190.00 .מ''מ 8 רטוקב רטמ   
      
םוקלס/רנטרפ/טוה םגד ןליטאילופ תורוניצ     18.01.0590
    EPDH םירבחמ ללוכ מ"מ 05 רטוקב 11 ע"קי  
.מ"מ 8 ןליפורפילופמ הכישמ טוחו םימטאו      

215,100.00      18.00 11,950.00 .תרנצה תלחשהו תחנה,הקפסא ללוכ רטמ   
      
ךרוצל  מ"מ 04/05/36  תורוניצל ץחל תקידב     18.01.0690
יטרפמ יפל הפישנב הלחשה      

 29,875.00       2.50 11,950.00 .רנטרפ/םוקלס/קזב/טוה רטמ   
      
וא/ו מ"מ 011 תורוניצל לורדנמ תרבעה     18.01.0700

 29,875.00       2.50 11,950.00 מ"מ 04/35/36 רטמ   
      

  3,250.00     650.00     5.00 'פמוק .אתה יוקינ תוברל  םייק את יוליג 18.01.1030
      
דע הבוגב םינשי וא םישדח םיאתל םינוראווצ     18.01.1040

 19,000.00     380.00    50.00 . רטמ 5.0 'חי   
      
דע השדח תרנצ םע םימייק םיאתל הרידח     18.01.1071

  3,000.00     600.00     5.00 'פמוק .םינק 6 ללוכו  
      
7-מ השדח תרנצ םע םימייק םיאתל הרידח     18.01.1081

  2,400.00     800.00     3.00 'פמוק .םינק 21 ללוכו דע םינק  
      
,מ"ס 001 הבוגבו מ"ס 001 רטוקב הרקב את     18.01.1200
םגד תקצי הסכמ ,תוגרדמ ללוכ ןוט 04 הרקת      
004D ןוט 04 לש סמועל טוה/םוקלס/רנטרפ      
.םיגרבו םיטלש גוז תוברל מ"ס 06 רטוקב      
רופחה רמוחה יוניפו אתה םוקימל הריפח ללוכ      

198,000.00   4,500.00    44.00 'פמוק השרומ רתאל  
      

970,140.00 10.81.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../028 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     028 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

970,140.00 מהעברה      
      
      
רטוקב אתל מ"ס 05 הבוגב הילוח תפסות     18.01.1210

 26,400.00     600.00    44.00 'פמוק . תוגרדמ תפסות תוברל ,מ"ס 001  
      
04 הרקת ,םוקלס P םגד ינבלמ םירוביח את     18.01.1310
םגד תקצי הסכמ ,תוגרדמ ללוכ דבכ ןוט      
004D ןוט 04 לש סמועל טוה/םוקלס/רנטרפ      
,םיגרב, םיטלש גוז תוברל מ"ס 06 רטוקב      
ללוכ .הריבצ ילד ,ןוטב גרוס ,ןוטב תקיצי      
רופחה רמוחה יוניפו אתה םוקימל הריפח      

 12,000.00   4,000.00     3.00 'פמוק השרומ רתאל  
      
לע ותינב רובע לדוג לכב אתל ריחמ תפסות     18.01.1350
ביס םע תמייק תרנצ/ליעפ יטפוא ביס יאוות      

 36,000.00   3,000.00    12.00 'פמוק יטפוא  
      
.גוס לכמו תונוש תודימב תרושקת את קוריפ     18.01.1360

 11,200.00     700.00    16.00 MSLC ב יולימ ללוכ 'חי   
      

  1,950.00     130.00    15.00 םימייק תורוניצ לש תווצק יוליג 'חי  18.01.3455
      
4/3 צ"את הכרדמ/שיבכ טלפסאל ינמז ןוקית     18.01.9810

 40,800.00     136.00   300.00 מ"ס 5 יבועב ר"מ   
1,098,490.00 טוה ,םוקלס ,רנטרפ תרושקת תויתשת 10.81 כ"הס  

      
ק ז ב  20.81 ק ר פ  ת ת       
      
קמועב גוס לכמ תרושקת תרנצל הלעת תריפח     18.02.0020
מ"ס 07 דע מ"ס 64-מ בחורבו מ"ס 001 דע      
מ"ס 04 יוסיכו לוח דופיר ללוכ, התיתחתב      

 15,600.00      39.00   400.00 .רופחה רמוחה תרזחהו ,ןומיס טרס ,לוח רטמ   
      
קמועב גוס לכמ תרושקת תרנצל הלעת תריפח     18.02.0050
מ"ס 021 דע 17 -מ בחורבו מ"ס 001 דע      
שרדייש ינאכמ ילכ לכ תועצמאב, התיתחתב      
לכב ,םיידי תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל      
,לוח מ"ס 04 יוסיכו דופיר ללוכ עקרקה יגוס      
עצמב הריפחה יולימו ,ינקית ןומיס טרס תחנה      
ותומדקל חטשה תרזחה ,תובכשב קדוהמ      

 37,410.00      43.00   870.00 .הריפח יפדוע קוליסו רטמ   
      
ףוציר קוריפ וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ תייצח     18.02.0070
ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ חטשב      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,גוס לכמ הפש ינבא      
ךותיח ללוכ ,תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
תובכשה קמועב םייק ןוטב/טלפסא תריבשו      
הביצחו הריפח ,איהש הבכש לכבו תומייקה      
,מ"ס 051 דע קמועל םיידי תדובעב תוברל      

 13,860.00      84.00   165.00 .תרנצה תומכל םאתהב שורדה בחורב רטמ   
      
      

 66,870.00 20.81.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../029 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     029 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 66,870.00 מהעברה      
      
      
ףוציר קוריפ וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ תייצח     18.02.0080
ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ חטשב      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,גוס לכמ הפש ינבא      
ךותיח ללוכ ,תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
תובכשה קמועב םייק ןוטב/טלפסא תריבשו      
הביצחו הריפח ,איהש הבכש לכבו תומייקה      
,מ"ס 003 דע קמועל םיידי תדובעב תוברל      
תחתמ תרנצה תומכל םאתהב שורדה בחורב      

 54,280.00     184.00   295.00 תידיתע תבכר תליסמל רטמ   
      
חטשב ףוציר וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ ןוקית     18.02.0090
דופיר ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ      
ןוטבב רופחה רמוחה תפלחה ,לוח יוסיכו      
    M.S.L.C שיבכה ןוקית ,ינקית ןומיס טרס  
,ןוטבה ,טלפסאה תקפסא ללוכ םח טלפסאב      
ותומדקל בצמה תרזחה ,תופצרמהו הפש ינבא      

 62,100.00     135.00   460.00 .הריפח יפדוע יוניפו רטמ   
      
תויעקרק תת תויתשת רותיאל שושיג תוריפח     18.02.0095

 49,500.00      90.00   550.00 והשלכ קמועב רטמ   
      
תפלחה רובע הלעת תריפחל ריחמ תפסות     18.02.0100
,תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמב רופח רמוח      
דדמי( .השרומ רתאל רופחה רמוחה יוניפ ללוכ      

124,460.00      98.00 1,270.00 )הריפחה לש יטרואתה בויחה יפל רטמ   
      
הבריקב הריפח רובע הריפחה ריחמל תפסות     18.02.0110
תרושקת תרנצל דומצב מ"ס 05-מ תוחפ לש      

 16,500.00      30.00   550.00 תמייק רטמ   
      
חישק C.V.P רוניצ לש הנקתהו הקפסא     18.02.0120
םע ,מ''מ 2.4 ןפוד יבוע 01 גרד ,4'' רטוקב      
,מ''מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ טוח      

471,380.00      26.00 18,130.00 .תורוניצה ןיב םימוטא םירוביחו רטמ   
      
םגד A2 גוסמ רזבואמ את תיינבו הריפח     18.02.0130

 25,600.00   6,400.00     4.00 .תרושקת תרבח 'חי   
      
ןוט 04 ישיבכ אתל הסכמ לש הנקתהו הקפסא     18.02.0140

 63,000.00   3,000.00    21.00 םיאתה יגוס לכל קזב םגד 'חי   
      
וק לע ותינב רובע לדוג לכב אתל ריחמ תפסות     18.02.0150

  5,360.00   1,340.00     4.00 .םייק 'חי   
      
7-מ השדח תרנצ םע םימייק םיאתל הרידח     18.02.0160

 22,500.00     750.00    30.00 'פמוק .םינק 21 ללוכו דע םינק  
      
ללוכ קזב לש תרוקיב יאת/תוחוש תמאתה     18.02.0170

 18,000.00     900.00    20.00 .הכרדמב הסכמ תרדסהו הרקת קוריפ 'חי   
      

979,550.00 20.81.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../030 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     030 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

979,550.00 מהעברה      
      
      
וא/ו מ"מ 011 תונוריצל לורדנמ תרבעה     18.02.0180

 45,325.00       2.50 18,130.00 מ"מ 36/35/04 רטמ   
      

  3,250.00     650.00     5.00 'פמוק .אתה יוקינ תוברל ,םייק את יוליג 18.02.0190
      
דע הבוגב םינשי וא םישדח םיאתל םינוראווצ     18.02.0200

  3,800.00     380.00    10.00 רטמ 5.0 'חי   
      
,גוס לכמו תונוש תודימב תרושקת את קוריפ     18.02.0210

 24,000.00   1,200.00    20.00 MSLC יולימ ללוכ 'חי   
      
דע קמועב תמייק תיעקרק-תת תררנצ תכמנה     18.02.0220
תכמנה ,הריפחה תודובע לכ תוברל ,רטמ 0.1      
,לוח מ"ס 03 יוסיכ ,היח תיטפוא הליבכו תרנצ      

 20,000.00     200.00   100.00 .רופחה רמוחה תרזחהו ןומיס יטרס 2 רטמ   
      

  1,950.00     130.00    15.00 םימייק תורוניצ לש תווצק יוליג 'חי  18.02.0230
      
תודימב A52 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     18.02.0240
,מ"ס 052 ץוח הבוגו מ"ס 002/021 םינפ      

224,400.00  13,200.00    17.00 הסכמ אלל ,הביצח/הריפח תוברל 'חי   
1,302,275.00 קזב 20.81 כ"הס  

      
ה י י ר י ע -ן ו ח ט י ב  ת ו י ת ש ת  30.81 ק ר פ  ת ת       
      
קמועב גוס לכמ תרושקת תרנצל הלעת תריפח     18.03.0010
, התיתחתב מ"ס 54 דע בחורבו מ"ס 001 דע      
תוברל שרדייש ינאכמ ילכ לכ תועצמאב      
יגוס לכב ,םיידי תדובעב וא תולעת-רפוח      
תחנה ,לוח מ"ס 04 יוסיכו דופיר ללוכ עקרקה      
עצמב הריפחה יולימו ,ינקית ןומיס טרס      
ותומדקל חטשה תרזחה ,תובכשב קדוהמ      

    990.00      33.00    30.00 .הריפח יפדוע קוליסו רטמ   
      
תפלחה רובע הלעת תריפחל ריחמ תפסות     18.03.0040
,תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמב רופח רמוח      
דדמי( .השרומ רתאל רופחה רמוחה יוניפ ללוכ      

  2,940.00      98.00    30.00 )הריפחה לש יטרואתה בויחה יפל רטמ   
      
רטוקב 5.31  ע"קי קזב םגד ןליטאילופ תורוניצ     18.03.0050

 25,650.00      19.00 1,350.00 .מ"מ 36 רטמ   
      
הסכמו הדבכ הרקת םע למשחל הרקב את     18.03.0060
י''ת יפל ןוט 04 סמועל 004D הדלפ תקיצימ      
םיקוצי בותיכו םילשורי תייריע למס םע 984      
08 רטוקב אתה  .תכרעמה גוס יפל העבטהב      
ללוכ ,סופיט יבלש םע ,'מ 57.1 קמועבו מ''ס      

  5,310.00   1,770.00     3.00 .המדא יפדוע קוליסו הביצח/הריפח 'חי   
      
      

 34,890.00 30.81.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../031 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     031 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 34,890.00 מהעברה      
      
      
ךרוצל מ"מ 36/05/04 תורוניצל ץחל תקידב     18.03.0070

  7,225.00       2.50 2,890.00 קזב יטרפמ יפל הפישנב הלחשה רטמ   
      
וא/ו מ"מ 011 תונוריצל לורדנמ תרבעה     18.03.0080

  7,225.00       2.50 2,890.00 מ"מ 36/35/04 רטמ   
      
רטוק )םיירושרש( םישימג םייטסלפ תורוניצ     18.03.0090
הכישמ לבח תוברל ,םייולג וא םייומס ,מ"מ 05      

 29,260.00      19.00 1,540.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ   
 78,600.00 הייריע-ןוחטיב תויתשת 30.81 כ"הס  

      
ת י נ ו ר י ע  ת ר ו ש ק ת  40.81 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 021 דע קמועב הלעת תביצח וא/ו הריפח     18.04.0010
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,מ"ס 06 דע בחורב      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
,לוח יוסיכו דופיר ללוכ עקרקה יגוס לכב ,םיידי      
עצמב הריפחה יולימו ,ינקית ןומיס טרס תחנה      
ותומדקל חטשה תרזחה ,תובכשב קדוהמ      

 44,030.00      37.00 1,190.00 .הריפח יפדוע קוליסו רטמ   
      
ףוציר קוריפ וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ תייצח     18.04.0020
ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ חטשב      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,גוס לכמ הפש ינבא      
ךותיח ללוכ ,תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
תובכשה קמועב םייק ןוטב/טלפסא תריבשו      
הביצחו הריפח ,איהש הבכש לכבו תומייקה      
,מ"ס 051 דע קמועל םיידי תדובעב תוברל      

 11,340.00      84.00   135.00 .תרנצה תומכל םאתהב שורדה בחורב רטמ   
      
ףוציר קוריפ וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ תייצח     18.04.0030
ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ חטשב      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב ,גוס לכמ הפש ינבא      
ךותיח ללוכ ,תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
תובכשה קמועב םייק ןוטב/טלפסא תריבשו      
הביצחו הריפח ,איהש הבכש לכבו תומייקה      
,מ"ס 003 דע קמועל םיידי תדובעב תוברל      
תחתמ תרנצה תומכל םאתהב שורדה בחורב      

 29,440.00     184.00   160.00 תידיתע תבכר תליסמל רטמ   
      
חטשב ףוציר וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ ןוקית     18.04.0040
דופיר ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ      
ןוטבב רופחה רמוחה תפלחה ,לוח יוסיכו      
    M.S.L.C שיבכה ןוקית ,ינקית ןומיס טרס  
,ןוטבה ,טלפסאה תקפסא ללוכ םח טלפסאב      
ותומדקל בצמה תרזחה ,תופצרמהו הפש ינבא      

 39,825.00     135.00   295.00 .הריפח יפדוע יוניפו רטמ   
      
      
      

124,635.00 40.81.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../032 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     032 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

124,635.00 מהעברה      
      
      
תפלחה רובע הלעת תריפחל ריחמ תפסות     18.04.0050
,תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמב רופח רמוח      
דדמי( .השרומ רתאל רופחה רמוחה יוניפ ללוכ      

116,620.00      98.00 1,190.00 )הריפחה לש יטרואתה בויחה יפל רטמ   
      
רטוקב 5.31  ע"קי קזב םגד ןליטאילופ תורוניצ     18.04.0060

123,057.00      12.10 10,170.00 .מ"מ 05 רטמ   
      
םגד A1 גוסמ רזבואמ את תיינבו הריפח     18.04.0070

  4,800.00   4,800.00     1.00 תרושקת תרבח 'חי   
      
םגד A2 גוסמ רזבואמ את תיינבו הריפח     18.04.0080

 96,000.00   6,400.00    15.00 .תרושקת תרבח 'חי   
      
ןוט 04 ישיבכ אתל הסכמ לש הנקתהו הקפסא     18.04.0090

 48,000.00   3,000.00    16.00 םיאתה יגוס לכל קזב םגד 'חי   
      
תקיצימ הסכמו הדבכ הרקת םע הרקב את     18.04.0100
םע 984 י''ת יפל ןוט 04 סמועל 004D הדלפ      
העבטהב םיקוצי בותיכו םילשורי תייריע למס      
מ''ס 001 רטוקב אתה  .תכרעמה גוס יפל      
ללוכ,סופיט יבלש םע ,'מ 57.1 קמועבו      

  2,330.00   2,330.00     1.00 .המדא יפדוע קוליסו הביצח/הריפח 'חי   
      
הסכמו הדבכ הרקת םע למשחל הרקב את     18.04.0105
י''ת יפל ןוט 04 סמועל 004D הדלפ תקיצימ      
םיקוצי בותיכו םילשורי תייריע למס םע 984      
08 רטוקב אתה  .תכרעמה גוס יפל העבטהב      
ללוכ,סופיט יבלש םע ,'מ 57.1 קמועבו מ''ס      

  5,310.00   1,770.00     3.00 .המדא יפדוע קוליסו הביצח/הריפח 'חי   
      
ךרוצל מ"מ 36/05/04 תורוניצל ץחל תקידב     18.04.0110

 25,425.00       2.50 10,170.00 קזב יטרפמ יפל הפישנב הלחשה רטמ   
      
וא/ו מ"מ 011 תונוריצל לורדנמ תרבעה     18.04.0120

 25,425.00       2.50 10,170.00 מ"מ 36/35/04 רטמ   
      
דע הבוגב םינשי וא םישדח םיאתל םינוראווצ     18.04.0130

  5,700.00     380.00    15.00 רטמ 5.0 'חי   
577,302.00 תינוריע תרושקת 40.81 כ"הס  

3,056,667.00 תרושקת 81 כ"הס  

      
ה ד ל פ  י נ ב מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  50.91 ק ר פ  ת ת       
      
עבצב העובצו תנוולגמ הדלפ תייצקורטסנוק     19.05.2085

 82,425.00  16,485.00     5.00 םינוש םיליפורפו םיחפמ דוסי ןוט   
 82,425.00 שרח תורגסמ 50.91 כ"הס  

      
קובץ: 1015 ככ   .../033 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     033 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב צ ק ה  60.91 ק ר פ  ת ת       
      
לש ןלבקה י"ע עוציבו ןונכתל עובק בצקה     19.06.0010
ןונכת ללוכ ,םיינמז םינורשגו םירבעמ ,תוגרדמ      
רושיא ,תוחיטב ץעוי רושיא ,סדנהמ י"ע יסדנה      
לככ הקתעהו הקוזחת ללוכו תונוש תויושר      
לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו .שרדנש      
םינבמה לכל 'פמוק וניה םולשתה.הדובעה      
םולשתה רשאכ הדובעה ישדוח יפל טקיורפב      

283,500.00  10,500.00    27.00 'פמוק .םישדוח 72 וניה 'סקמה  
283,500.00 בצקה 60.91 כ"הס  

365,925.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס  

      
ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  32 ק ר פ       
ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו       
      
ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  10.32 ק ר פ  ת ת       
43 ע ט ק מ  ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו  ם י ח ו ד ק       
      
השקהה תטישב חודק יכנא סנולכ     23.01.0550
    )eliP-orciM( רטוקב רתאב קוצי 03-ב ןוטב  

191,100.00     294.00   650.00 מ''ס 54 רטמ   
      
השקהה תטישב חודק יכנא סנולכ     23.01.0570
    )eliP-orciM( רטוקב רתאב קוצי 03-ב ןוטב  

342,990.00     515.00   666.00 מ''ס 06 רטמ   
      
השקהה תטישב חודק יכנא סנולכ     23.01.0574
    )eliP-orciM( רטוקב רתאב קוצי 03-ב ןוטב  

614,934.00     762.00   807.00 מ''ס 08 רטמ   
      

131,626.00      31.00 4,246.00 5.2'' רטוקב הדלפמ הקידב רוניצ רטמ  23.01.0650
      

 55,125.00     551.25   100.00 03-ב ןוטב תועצמאב ולגתנש םיללח תמיתס ק"מ  23.01.0660
      
54 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0685

  4,095.00       6.30   650.00 03-ב םוקמב 04 -ב ןוטבב שומיש רובע מ"ס רטמ   
      
06 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0700

  8,058.60      12.10   666.00 03-ב םוקמב 04 -ב ןוטבב שומיש רובע מ"ס רטמ   
      
08 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0720

 17,350.50      21.50   807.00 03-ב םוקמב 04 -ב ןוטבב שומיש רובע מ"ס רטמ   
1,365,279.10 43 עטקמ סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 כ"הס  

1,365,279.10 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1015 ככ   .../034 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     034 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה מ ד א  ת ו ד י ע ר  ר ו ט י נ  42 ק ר פ       
      
ה מ ד א  ת ו ד י ע ר  ר ו ט י נ  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
הביבסה תוכיא לש טרפמה יפל תודיער רוטינ     24.01.0010

283,500.00  11,340.00    25.00 עובש ךשמל תודוקנ 6-ב 'חי   
      

 11,800.00     472.00    25.00 תונושארה תודוקנה 6-ל רבעמ תודיער רוטינ 'חי  24.01.0020
295,300.00 המדא תודיער רוטינ 10.42 כ"הס  

295,300.00 המדא תודיער רוטינ 42 כ"הס  

      
ם י כ נ ל  ת ו ש י ג נ  י ר ו ד י ס  72 ק ר פ       
      
י נ ב א  ,ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.72 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ ו  ה ל ע ת  י נ ב א  ,ה פ ש       
      
היאר ידבכ םישנאל הרהזא /ןומיס ןבא ףוציר     27.01.0543
ירבעמב ףוציר תכמנהב )םיספ וא תוטילב םע(      
לע 6/02/02 תודימב ,תוגרדמ רוזאב וא הייצח      
350.04.2052 ףיעס יפל( .ןבל טלמ סיסב      
ןווגו עבצ ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ) לקדב      

 38,520.00     214.00   180.00 12A טרפ יפל .לכירדא תריחב יפל ר"מ   
      
םע( היאר ידבכ םישנאל ליבומ ספ ןבא ףוציר     27.01.1154
תודימב ,הייצח רבעמל )םיספ וא תוטילב      
טלמ סיסב לע תבלתשמ ןבא - מ"ס 6/02/02      
42052.350.0 ףיעס יפל( .תתוסמ רמג , ןבל      
יפל ןווגו עבצ ע"ש וא ןייטשרקא תרצות )לקדב      

209,720.00     214.00   980.00 12A טרפ יפל .לכירדא תריחב ר"מ   
248,240.00 תוגרדמו הלעת ינבא ,הפש ינבא ,ףוציר תודובע 10.72 כ"הס  

248,240.00 םיכנל תושיגנ ירודיס 72 כ"הס  

      
ג ת ו מ מ  ט ו ל י ש  92 ק ר פ       
      
ג ת ו מ מ  ט ו ל י ש  10.92 ק ר פ  ת ת       
      
לכ ךרואל הדובעה תורדג לע גתוממ טוליש     29.01.0010

266,523.00 266,523.00     1.00 'פמוק תודובעה ךשמ  
266,523.00 גתוממ טוליש 10.92 כ"הס  

266,523.00 גתוממ טוליש 92 כ"הס  

      
י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
לדוגב מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0010
מ"ס 5 לוח תוברל 52/52 5.21/52 21./5.21      
ףיעס יפל( טרפ יפ לע רופא ןווגב      

1,320,700.00      94.00 14,050.00 )לקדב 0440.350.04 ר"מ   
      
      

1,320,700.00 10.04.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../035 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     035 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,320,700.00 מהעברה      
      
      
תרצות מ"ס 05/01/02 תודימב הבחר ןג ןבא     40.01.0020
תריחב יפל ןווגו עבצ .ע"ש וא ןייטשרקא      
ףיעס יפל( 111A טרפ יפל .לכירדא      

130,400.00     163.00   800.00 )לקדב 2600.50.04 רטמ   
      
תרצות םירוזמרו הרואת ידומעל קבח     40.01.0080
יפל .ףוציר יפל ןווגו עבצ ,ע"ש וא ןייטשרקא      

 83,200.00     320.00   260.00 .226A טרפ 'חי   
      
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות רורמת ידומעל קבח     40.01.0090

 24,500.00     350.00    70.00 .226A טרפ יפל .ףוציר יפל ןווגו עבצ 'חי   
      
שומיש השענ וב ףוצירה תמגודכ ףוציר תפסות     40.01.0100
רמגב הייריעה ינסחמל הלבוהו הקפסאל      

 90,240.00      94.00   960.00 טקייורפה ר"מ   
1,649,040.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 10.04 כ"הס  

      
ע ט ק  י ז י פ  -ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  20.04 ק ר פ  ת ת       
    34  
      
מ"ס 001/52/71 תודימב שיבכל הפש ןבא      40.02.0020

 41,340.00      78.00   530.00 רופא ןווגב ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל רטמ   
      
תודימב תעפושמ וא הרשי הבחר הפש ןבא     40.02.0063
ןווגב ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל ,05/52/03      

195,000.00     150.00 1,300.00 רופא רטמ   
236,340.00 43 עטק יזיפ -חותיפ תודובע 20.04 כ"הס  

      
ע ט ק  י ז י פ  -ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  30.04 ק ר פ  ת ת       
    35  
      
,מ"ס 001/52/71 תודימב שיבכל הפש ןבא     40.03.0020

117,000.00      78.00 1,500.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל רטמ   
      
תודימב תעפושמ וא הרשי הבחר הפש ןבא     40.03.0063
,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל ,מ"ס 05/52/03      

405,000.00     150.00 2,700.00 רופא ןווג רטמ   
      
,מ"ס 001/52/71 תודימב תכמנומ הפש ןבא     40.03.0098
האר .רופא ןווג ןוטב תנעשמו דוסי תוברל      

  3,510.00      78.00    45.00 41 קרפב תפסות רטמ   
      
תכמנומ תעפושמ וא הרשי הבחר הפש ובא     40.03.0108
תנעשמו דוסי תוברל ,מ"ס 05/52/03 תודימב      

 30,000.00     150.00   200.00 .רופא ןווגב ןוטב רטמ   
555,510.00 53 עטק יזיפ -חותיפ תודובע 30.04 כ"הס  

2,440,890.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס  

      
      
      

קובץ: 1015 ככ   .../036 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     036 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  ת ר ש כ ה  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
ר"מ 052 לעמ םלדוגש םיחטשל טסופמוק     41.01.0010
ףיעס יפל( םנודל ק"מ 52 -כ לש תומכב      

  9,639.00     189.00    51.00 )לקדב 0400.110.14 ק"מ   
      
ףיעס יפל( חטש יוקינו היחמצ תרסה     41.01.0015

 58,968.00       3.78 15,600.00 )לקדב 0100.010.14 ר"מ   
      
חטשב רוזיפ תוברל ,ןוניגל המיאתמ המדא     41.01.0020
0120.110.14 ףיעס יפל( )הלודג תומכ(      

182,358.00      59.40 3,070.00 )לקדב ק"מ   
      
ףיעס יפל( עקרק דוביע-ןוניגל עקרק תרשכה     41.01.0050

  2,035.00       1.10 1,850.00 )י"תנב 0300.10.14 ר"מ   
      
ףיעס יפל( יננג רושיי-ןוניגל עקרק תרשכה     41.01.0060

  1,850.00       1.00 1,850.00 )י"תנב 0200.10.14 ר"מ   
      
היצטיזופמוק ךילהת רבעש טסופמוק לוביז     41.01.0070

  3,330.00     185.00    18.00 )י"תנב 5500.10.14 ףיעס יפל( םיצעל תורובב ק"מ   
      
לדוגב םיצעל הליתש תורוב תריפח     41.01.0080

 12,000.00     150.00    80.00 1.5/1.5/1.5 'חי   
      
לדוגב םיצעל הליתש תורוב תריפח     41.01.0085

 48,000.00     200.00   240.00 רטמ 6.1/5.1/7.3 'חי   
      

  4,000.00     200.00    20.00 'מ 2 רטוקב םיצעל הליתש תורוב תריפח 'חי  41.01.0086
      
תוברל ,)ר"מ 052 לעמ( האשדמל חטש תנכה     41.01.0090
ףיעס יפל( יפוס רושייו ןושיד טסופמוק      

  2,700.00       9.00   300.00 )לקדב 0100.030.14 ר"מ   
      
ןוניג - היקשה תכרעמ ללוכ ןנוגמ חטשב לופיט     41.01.0110
תסחיתמ הדידמה( הנושאר הנשב יביסנטניא      

  4,860.00     200.00    24.30 )י"תנב 0605.10.14 ףיעס יפל( )שדוחל םנודל םנוד  
      
ןוניג - היקשה תכרעמ ללוכ ןנוגמ חטשב לופיט     41.01.0120
םישדוח 9 ךשמל הינשה הנשב יביסנטניא      
ףיעס יפל( )שדוחל םנודל תסחייתמ הדידמה(      

  3,751.50     205.00    18.30 )י"תנב 1605.10.14 םנוד  
      
תושרדנה תודובעה לכ ללוכ םיצע רומיש     41.01.0130
תוחול תפלחה ,חוקיפו הרקב ,הקוזחת תוברל      
,תותשר תפלחה ,רומישל ץעה ביבס טוליש      
תייחנהל םאתהב תאז לכו ,ןויקינ ,תוחול תזזה      

 16,600.00     200.00    83.00 ךמסומה םונורגאה 'חי   
350,091.50 עקרק תרשכה 10.14 כ"הס  

      
      

קובץ: 1015 ככ   .../037 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     037 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ט נ  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
ףיעס יפל( 5 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ     41.02.0010

 12,600.00      63.00   200.00 .)לקדב 0600.020.14 'חי   
      
ףיעס יפל( 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ     41.02.0015

132,000.00      22.00 6,000.00 .)לקדב 0600.020.14 'חי   
      
עזג רטוקב "7 לדוג" )רטיל 03( לכיממ םיצע     41.02.0020
רטיל 05  תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ 1"      

  7,290.00     270.00    27.00 .)לקדב 071.020.14 ףיעס יפל( ץעל טסופמוק 'חי   
      
י"ע קפוסיש 9 לדוגב והשלכ גוסמ ץע תעיטנ      41.02.0030

 29,008.00      98.00   296.00 .ינכטה טרפמב תויחנהל םאתהב ןימזמה 'חי   
      
ויקוק ןזמ )ר"מ 052 לעמ( אשד ידברמ תליתש     41.02.0040
.הליתשה דעוממ םוי 03 ךשמב לופיט תוברל      
.אשדה רוקמ לע חקפמהמ רושיא לבקל שי      

  7,800.00      26.00   300.00 )לקדב 0300.030.14 ףיעס יפל( ר"מ   
      
יווילב 'מ 7 לעמ הבוגב רגוב ץע תקתעה     41.02.0050
לופיטה לכ תוברל שדחמ ותליתשו םונורגא      

  5,490.00   5,490.00     1.00 )לקדב 0630.020.14 ףיעס יפל( שרדנה 'חי   
      
תעירימ מ"ס 051 הבוגב םישרוש ליבגמ     41.02.0060
.םוחב םירבוחמםיגורא אל םיביסמ ןליפורילופ      
ימואלניב ןקת יפל םישרוש תרידחל הדימע      
    2604 MID. ןרציה תוארוה יפל הנקתהה.  
חקפמהו רוטקורטסנוקה תויחנה יפל םוקימב      
םאתהב היהי םישרוש ליבגמ םוקימ .חטשב      

330,000.00     200.00 1,650.00 .חטשב תויחנהל רטמ   
      
ע"ש וא XAMRIA הליתש רוב רורווא תכרעמ     41.02.0070

 52,920.00     196.00   270.00 .םיסכמו םיפיקז ינש םע 'חי   
      
לוגע ץע תוטוממ תוגורעב םיצעל ץעמ תכמות     41.02.0090

124,250.00     350.00   355.00 3B טרפ יפל .הדובע ללוכ ,מ"ס 8 רטוק ,טורח 'חי   
      
תורובב זוקינל )םיטגרגא( "ןבא ירבש" תפסוה      41.02.0120
רוזיפ תוברל .מ"ס 6-3 לדוגב ץצחמ הליתש      
ףיעס יפל( .טרפ יפל .הליתשה תורובב      

 98,550.00     135.00   730.00 )לקדב 0500.030.15 ק"מ   
799,908.00 העיטנ 20.14 כ"הס  

      
43 ע ט ק  ה י ק ש ה  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
: ללוכ 01 גרד מ"מ 09 רטוקב ןליתילופ רוניצ     41.03.0280
- "ןואסלפ" ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא      
רוקממ .יוסיכו "םיסלפ" וא םירוחש םירזיבא      

  5,000.00      50.00   100.00 .תכרעמה שארל םימה רטמ   
      
      

  5,000.00 30.14.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../038 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     038 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,000.00 מהעברה      
      
      
:ללוכ .6 גרד מ"מ 05 רטוקב ןליתילופ רוניצ     41.03.0350
וא "ןואסלפ" ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא      

  1,800.00      18.00   100.00 .יוסיכו "םיסלפ" רטמ   
      
גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.03.0360

 21,600.00      13.50 1,600.00 6 רטמ   
      
גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.03.0370

  1,575.00      10.50   150.00 6 רטמ   
      
גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.03.0380

    830.00       8.30   100.00 6 רטמ   
      
גרד מ"מ 61 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.03.0385

    525.00       5.25   100.00 6 רטמ   
      
.מ"מ 61 רטוקב תסוומ ילרגטניא ףוטפט רוניצ     41.03.0450
.'מ 5.0 חוורמב ש/ל 2 הקיפסב תפטפט ללוכ      
רוביח , הבכרה ,רמוח תקפסא :ללוכ ריחמה      
מ"מ 23 רטוקב םיזקנמו םיקלחמ םיווקל      
.'מ 2 לכ םיבציימ .ע"ש וא "ןואסלפ" ידמצמב      
ןיב םירבחמ .)לעפמ ותואמ היהי ףוטפטה לכ(      
הווש וא "ןואסלפ 61M" ףוטפטה תוחולש      

  4,000.00       4.00 1,000.00 .תוכיא רטמ   
      
"טיילרוא" 0521/2 רטסאילופמ הנגה ןורא     41.03.0770
שאר לדוג יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא םולב      
,הקוזחתל חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה      
הנגה קבח ,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ      
לכו ,רטסמ לוענמ ,לקוסל ןוטב תקיצי ,תכתממ      

 15,664.00   3,916.00     4.00 .רטסמ לוענמו ,הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי   
      

  5,150.00     515.00    10.00 םוקאו יטנא  + 1" ןוניגל הזנורב ףוגמ 'חי  41.03.0920
      

  2,688.00     672.00     4.00 .םוקאו יטנא + 5.1" ןוניגל הזנורב ףוגמ 'חי  41.03.0930
      

  1,132.00     283.00     4.00 ץחל ןיטקמ /ריוא םותסש טרפ 'חי  41.03.1000
      
זרב( ףוטפט תוחולשל זוקינ תכירב טרפ     41.03.1010

  1,575.00     315.00     5.00 .)הפיטש 'חי   
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 08 רטוקב הרקב את     41.03.1015
למס םע ןוט 5.21 סמועל עבורמ וא מ"ס 06      

 35,000.00   1,400.00    25.00 .ץצח תפצר תוברל 'מ 5.1 דע קמטעב ,תושרה 'חי   
      
      
      
      
      
      

 96,539.00 30.14.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../039 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     039 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 96,539.00 מהעברה      
      
      
ילרגטניא ףוטפט רוניצמ תעבט  - ץעל ףוטפט     41.03.9000
הקיפסב תפטפט ללוכ .מ"מ 61 רטוקב תסוומ      
וא "ןואסלפ" ידמצמ .'מ 3.0 םיחוורמב ש/ל 5.3      
,תופטפט 01 - ץעל .ץעל םיבציימ 3 .ע"ש      
שמתשהל ןיא .ץעה ביבס תעבט תרוצב רוניצה      

    350.00      35.00    10.00 .םיבכורו ןש ירבחמ ,תויליחתב 'חי   
      
מ"מ 61 ףוטפט רוניצמ ,הכרדמב ץע היקשה     41.03.9010

  5,400.00      45.00   120.00 .תיטרדנטס םיטרפ תרבוחב טרפל םאתהב 'חי   
      
לש PM-0002-0001 םגד החיג ןוריטממ     41.03.9020
תינכתל תמאות היפ ללוכ ,ע"ש וא רטנה      

  4,050.00      90.00    45.00 ומוקמל ריטממה רוביחו היקשהה 'חי   
      

    600.00      40.00    15.00 4/3" - 2/1" רטוקב ןוריטממ/ריטממ רגנ לא 'חי  41.03.9030
      
וא יו.יס.יפ חישק רוניצמ יושעה לוורש     41.03.9040
,ךר 01 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתילופ      
םילוורשב ןוליינ טוח ללוכ מ"מ 011 רטוק      

 36,000.00      80.00   450.00 .םישיבכב רטמ   
      
09 רטוק 01 גרד חישק ןליתילופ רוניצמ לוורש     41.03.9050

105,000.00      70.00 1,500.00 .תוכרדמל מ"מ רטמ   
      
57 רטוק 6 גרד חישק ןליתילופ רוניצמ לוורש     41.03.9060

  1,950.00      65.00    30.00 .תוכרדמל מ"מ רטמ   
      
יווק :ללוכ  ,1 2/1" רטוקב תכרעמ שאר     41.03.9080
רוביח ירזיבאו םיפוגמ ,םירזיבא היקשה      
תודובעה לכ תאו מ"מ 05 רטוקב םיירלודומ      
ורוביחו תכרעמ שאר תנקתהל תושורדה      
הלעפהל תופסונה תודובעה לכו םימה רוקמל      

 10,000.00  10,000.00     1.00 .תכרעמה לש הניקת 'חי   
      
יווק :ללוכ  ,1" רטוקב ףוטפטל תכרעמ שאר     41.03.9090
רוביח ירזיבאו םיפוגמ ,םירזיבא היקשה      
תודובעה לכ תאו מ"מ 04 רטוקב םיירלודומ      
ורוביחו תכרעמ שאר תנקתהל תושורדה      
הלעפהל תופסונה תודובעה לכו םימה רוקמל      

 17,000.00   8,500.00     2.00 .תכרעמה לש הניקת 'חי   
      
וא  םולב "טיילרוא" 2837 תכרעמ שארל ןורא     41.03.9100
+ תכרעמה שאר לדוג יפל תודימ ,רשואמ ע"ש      
לקוס ללוכ ,הקוזחתל חוור דצ לכב מ"ס 51      
,תכתממ הנגה קבח ,ןוראה ןקתוי וילע םאות      
תודובעה לכו ,רטסמ לוענמ ,לקוסל ןוטב תקיצי      

 13,800.00   4,600.00     3.00 .רטסמ לוענמו ,הנקתהל תושורדה 'חי   
      
      
      

290,689.00 30.14.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../040 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     040 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

290,689.00 מהעברה      
      
      
CD-8 םגד M טניריא םגד הייקשה בשחמ     41.03.9120
,ע"ש וא "םגא לסיריא" וא "הלורוטומ" תרצות      
,רשק יושיר ,זראמ ,הנטנא ,וידר ,רקב ללוכ      
וא םידומע למשחל רוביח , רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפוליחל      
לע הלופכ הליענ לעב C-45 גוסמ הנגה ןוראב      
תרגסמ ,הייקשהה ןורא לע וא ןוטב תקיצי      
םירזיבאה לכ ,הילת לוענמו תכתממ הנגה      
יאלמשח רושיא ,הניקת הלעפהל םישורדה      
ןרציה י"ע הבכרה ,למשחה ירוביחל ךמסומ      

 30,000.00  10,000.00     3.00 .הנשל ןרציה ןוירחאו 'חי   
      
ללוכ .תוכיא הווש וא "דמרב"  C.D דיאונולוס     41.03.9130
תכרעמ שארלו בשחמל רוביחו ,הקפסא      

  4,800.00     300.00    16.00 םימייק 'חי   
      
תנמזה ,1 2/1" רטוקב םימ רוקמל תורבחתה     41.03.9150
,"ןוחיגה" 'בחל הקרגא םולשת + םימה דמ      
תודובעהו םירזיבאה ,םירמוחה לכ ללוכ      

 15,000.00   5,000.00     3.00 .הלעפהל תושורדה 'חי   
      
מ"ס 2X5 לדוגב היקשה יווק רופסמל תיקסיד     41.03.9160
וק רופסמ הילעו הדילחמ יתלב תכתממ היושע      

    375.00      25.00    15.00 .ףוגמל רוביח ללוכ ,היקשה 'חי   
      
בשחמו תכרעמ שאר רופסמל םוינימולאמ טלש     41.03.9170
שארה רפסמ םהילע .מ"ס 5X01 -כ לדוגב      
ללוכ .היריעה תויחנהל םאתהב ,בשחמהו      

    900.00     150.00     6.00 הבכרהו הקפסא 'חי   
      
ןורא ךותב הבכרהו הקפסא ללוכ תוינכת קית     41.03.9180

    600.00     200.00     3.00 דבלב C-46 גוסמ היקשהה בשחמ 'חי   
342,364.00 43 עטק היקשה 30.14 כ"הס  

      
53 ע ט ק  ה י ק ש ה  40.14 ק ר פ  ת ת       
      
: ללוכ 01 גרד מ"מ 09 רטוקב ןליתילופ רוניצ     41.04.0280
- "ןואסלפ" ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא      
רוקממ .יוסיכו "םיסלפ" וא םירוחש םירזיבא      

  7,500.00      50.00   150.00 .תכרעמה שארל םימה רטמ   
      
:ללוכ .6 גרד מ"מ 36 רטוקב ןליתילופ רוניצ     41.04.0340
וא "ןואסלפ" ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא      

  1,000.00      20.00    50.00 .יוסיכו "םיסלפ" רטמ   
      
גרד מ"מ 05 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ל"נכ     41.04.0350

 15,300.00      18.00   850.00 6 רטמ   
      
      
      

 23,800.00 40.14.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../041 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     041 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 23,800.00 מהעברה      
      
      
גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.04.0360

 51,300.00      13.50 3,800.00 6 רטמ   
      
גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.04.0370

  6,615.00      10.50   630.00 6 רטמ   
      
גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.04.0380

    415.00       8.30    50.00 6 רטמ   
      
גרד מ"מ 61 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.04.0385

  1,575.00       5.25   300.00 6 רטמ   
      
.מ"מ 61 רטוקב תסוומ ילרגטניא ףוטפט רוניצ     41.04.0449
.'מ 3.0 חוורמב ש/ל 2 הקיפסב תפטפט ללוכ      
רוביח ,הבכרה ,רמוח תקפסא :ללוכ ריחמה      
מ"מ 23 רטוקב םיזקנמו םיקלחמ םיווקל      
.'מ 2 לכ םיבציימ .ע"ש וא "ןואסלפ" ידמצמב      
ןיב םירבחמ .)לעפמ ותואמ היהי ףוטפטה לכ(      
הווש וא "ןואסלפ 61M" ףוטפטה תוחולש      

  6,000.00       4.00 1,500.00 .תוכיא רטמ   
      
.מ"מ 61 רטוקב תסוומ ילרגטניא ףוטפט רוניצ     41.04.0450
.'מ 5.0 חוורמב ש/ל 2 הקיפסב תפטפט ללוכ      
רוביח , הבכרה ,רמוח תקפסא :ללוכ ריחמה      
מ"מ 23 רטוקב םיזקנמו םיקלחמ םיווקל      
.'מ 2 לכ םיבציימ .ע"ש וא "ןואסלפ" ידמצמב      
ןיב םירבחמ .)לעפמ ותואמ היהי ףוטפטה לכ(      
הווש וא "ןואסלפ 61M" ףוטפטה תוחולש      

 13,600.00       4.00 3,400.00 .תוכיא רטמ   
      
"טיילרוא" 0521/2 רטסאילופמ הנגה ןורא     41.04.0770
שאר לדוג יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא םולב      
,הקוזחתל חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכעמה      
הנגה קבח ,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ      
לכו ,רטסמ לוענמ ,לקוסל ןוטב תקיצי ,תכתממ      

 19,580.00   3,916.00     5.00 .רטסמ לוענמו ,הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי   
      

  5,150.00     515.00    10.00 םוקאו יטנא  + 1" ןוניגל הזנורב ףוגמ 'חי  41.04.0920
      

 10,752.00     672.00    16.00 .םוקאו יטנא + 5.1" ןוניגל הזנורב ףוגמ 'חי  41.04.0930
      

  1,415.00     283.00     5.00 ץחל ןיטקמ /ריוא םותסש טרפ 'חי  41.04.1000
      
זרב( ףוטפט תוחולשל זוקינ תכירב טרפ     41.04.1010

  3,150.00     315.00    10.00 .)הפיטש 'חי   
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 08 רטוקב הרקב את     41.04.1015
למס םע ןוט 5.21 סמועל עבורמ וא מ"ס 06      

 49,000.00   1,400.00    35.00 .ץצח תפצר תוברל 'מ 5.1 דע קמטעב ,תושרה 'חי   
      

192,352.00 40.14.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../042 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     042 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

192,352.00 מהעברה      
      
      
ילרגטניא ףוטפט רוניצמ תעבט  - ץעל ףוטפט     41.04.9000
הקיפסב תפטפט ללוכ .מ"מ 61 רטוקב תסוומ      
וא "ןואסלפ" ידמצמ .'מ 3.0 םיחוורמב ש/ל 5.3      
,תופטפט 01 - ץעל .ץעל םיבציימ 3 .ע"ש      
שמתשהל ןיא .ץעה ביבס תעבט תרוצב רוניצה      

  1,400.00      35.00    40.00 .םיבכורו ןש ירבחמ ,תויליחתב 'חי   
      
מ"מ 61 ףוטפט רוניצמ ,הכרדמב ץע היקשה     41.04.9010

 13,500.00      45.00   300.00 .תיטרדנטס םיטרפ תרבוחב טרפל םאתהב 'חי   
      
לש PM-0002-0001 םגד החיג ןוריטממ     41.04.9020
תינכתל תמאות היפ ללוכ ,ע"ש וא רטנה      

  1,350.00      90.00    15.00 ומוקמל ריטממה רוביחו היקשהה 'חי   
      

    600.00      40.00    15.00 4/3" - 2/1" רטוקב ןוריטממ/ריטממ רגנ לא 'חי  41.04.9030
      
וא יו.יס.יפ חישק רוניצמ יושעה לוורש     41.04.9040
,ךר 01 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתילופ      
םילוורשב ןוליינ טוח ללוכ מ"מ 011 רטוק      

 92,000.00      80.00 1,150.00 .םישיבכב רטמ   
      
09 רטוק 01 גרד חישק ןליתילופ רוניצמ לוורש     41.04.9050

245,000.00      70.00 3,500.00 .תוכרדמל מ"מ רטמ   
      
57 רטוק 6 גרד חישק ןליתילופ רוניצמ לוורש     41.04.9060

  6,500.00      65.00   100.00 .תוכרדמל מ"מ רטמ   
      
יווק :ללוכ  ,1 2/1" רטוקב תכרעמ שאר     41.04.9080
רוביח ירזיבאו םיפוגמ ,םירזיבא היקשה      
תודובעה לכ תאו מ"מ 05 רטוקב םיירלודומ      
ורוביחו תכרעמ שאר תנקתהל תושורדה      
הלעפהל תופסונה תודובעה לכו םימה רוקמל      

 30,000.00  10,000.00     3.00 .תכרעמה לש הניקת 'חי   
      
יווק :ללוכ  ,1" רטוקב ףוטפטל תכרעמ שאר     41.04.9090
רוביח ירזיבאו םיפוגמ ,םירזיבא היקשה      
תודובעה לכ תאו מ"מ 04 רטוקב םיירלודומ      
ורוביחו תכרעמ שאר תנקתהל תושורדה      
הלעפהל תופסונה תודובעה לכו םימה רוקמל      

 25,500.00   8,500.00     3.00 .תכרעמה לש הניקת 'חי   
      
וא  םולב "טיילרוא" 2837 תכרעמ שארל ןורא     41.04.9100
+ תכרעמה שאר לדוג יפל תודימ ,רשואמ ע"ש      
לקוס ללוכ ,הקוזחתל חוור דצ לכב מ"ס 51      
,תכתממ הנגה קבח ,ןוראה ןקתוי וילע םאות      
תודובעה לכו ,רטסמ לוענמ ,לקוסל ןוטב תקיצי      

 13,800.00   4,600.00     3.00 .רטסמ לוענמו ,הנקתהל תושורדה 'חי   
      
      
      

622,002.00 40.14.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../043 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

622,002.00 מהעברה      
      
      
CD-8 םגד M טניריא םגד הייקשה בשחמ     41.04.9120
,ע"ש וא "םגא לסיריא" וא "הלורוטומ" תרצות      
,רשק יושיר ,זראמ ,הנטנא ,וידר ,רקב ללוכ      
וא םידומע למשחל רוביח , רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפוליחל      
לע הלופכ הליענ לעב C-45 גוסמ הנגה ןוראב      
תרגסמ ,הייקשהה ןורא לע וא ןוטב תקיצי      
םירזיבאה לכ ,הילת לוענמו תכתממ הנגה      
יאלמשח רושיא ,הניקת הלעפהל םישורדה      
ןרציה י"ע הבכרה ,למשחה ירוביחל ךמסומ      

 60,000.00  10,000.00     6.00 .הנשל ןרציה ןוירחאו 'חי   
      
ללוכ .תוכיא הווש וא "דמרב"  C.D דיאונולוס     41.04.9130
תכרעמ שארלו בשחמל רוביחו ,הקפסא      

 10,500.00     300.00    35.00 םימייק 'חי   
      
תנמזה ,1 2/1" רטוקב םימ רוקמל תורבחתה     41.04.9150
,"ןוחיגה" 'בחל הקרגא םולשת + םימה דמ      
תודובעהו םירזיבאה ,םירמוחה לכ ללוכ      

 30,000.00   5,000.00     6.00 .הלעפהל תושורדה 'חי   
      
מ"ס 2X5 לדוגב היקשה יווק רופסמל תיקסיד     41.04.9160
וק רופסמ הילעו הדילחמ יתלב תכתממ היושע      

    750.00      25.00    30.00 .ףוגמל רוביח ללוכ ,היקשה 'חי   
      
בשחמו תכרעמ שאר רופסמל םוינימולאמ טלש     41.04.9170
שארה רפסמ םהילע .מ"ס 5X01 -כ לדוגב      
ללוכ .היריעה תויחנהל םאתהב ,בשחמהו      

  1,800.00     150.00    12.00 הבכרהו הקפסא 'חי   
      
ןורא ךותב הבכרהו הקפסא ללוכ תוינכת קית     41.04.9180

  1,200.00     200.00     6.00 דבלב C-46 גוסמ היקשהה בשחמ 'חי   
      
2/1" רטוקב )תרזוח המירז ענומ( - ח"זמ טרפ     41.04.9190
שארב הבכרהו רוביח ירזיבא  ללוכ . 1      
תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה .תכרעמ      
הקידב ללוכ ,ח"זמה תנקתהל תושורדה      
רושיא לבקל שי ףיעסה עוציב ינפל .רושיאו      
עצובי אל ףיעסהו הדימב ,טקיורפה להנממ      

  5,000.00   5,000.00     1.00 תויפסכ תושירדב אובל לכוי אל ןלבקה 'חי   
      
גוסמ תילוארדיה 1" ןשד תבאשמ     41.04.9200
    200-5-FT-etiRxiM ללוכ .ע"ש וא ןפת תרצות  
עוציב ינפל .תכרעמה שארב הבכרהו הקפסא      
,טקיורפה להנממ רושיא לבקל שי ףיעסה      
אובל לכוי אל ןלבקה עצובי אל ףיעסהו הדימב      

  5,000.00   5,000.00     1.00 .תויפסכ תושירדב 'חי   
736,252.00 53 עטק היקשה 40.14 כ"הס  

2,228,615.50 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  

      
      

קובץ: 1015 ככ   .../044 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו ח ר  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
0.24 ק ר פ  ת ת  10.24 ק ר פ  ת ת       
      
תיללכ הרעה      
      
לכו ,תולוגרפ, םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
תבכרה םיללוכ ,הז קרפב םיטרופמה      
.עקרקב םנוגיעו םינקתמה      

0.24 קרפ תת 10.24 כ"הס            

      
ב ו ח ר  ט ו ה י ר  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
.םילשורי טרדנטס יפל ,םיינפואל הרישק ןקתמ     42.02.0010

 93,600.00   1,200.00    78.00 .5C טרפ 'חי   
      
טרדנטס יפל תומוקמ השולש ruotnoc לספס     42.02.0020

112,000.00   2,800.00    40.00 .11C טרפ יפל .די זחאמ ללוכ ,םילשורי 'חי   
      
וא ןמפלו לש GR-082-31 לגעמ  רובת לספס     42.02.0030

 84,000.00   3,500.00    24.00 הנקתהו הלבוה ללוכ לגעמ 4/1 הדחי לכ ע"ש 'חי   
      
ע"ש וא אכירא םחש תרצות 57 םתור ןותפשא     42.02.0050
5843 ט"קמריהב ירכרוכ םקרמ ,8199 רמג      
הסכמ תפסותב ,12C טרפ יפל .001 לקד      

 19,162.00     871.00    22.00 הריבנ ענומ 'חי   
      
ע"ש וא אכירא םחש תרצות ביבא םגד היזרב     42.02.0100

 35,000.00   3,500.00    10.00 .3C טרפ יפל .לכירדא תריחב יפל 'חי   
      
ביבא תייזרבל םיבלכל היתש ןקתמ תפסות     42.02.0110

 12,000.00   1,200.00    10.00 .ע"ש וא אכירא םחש תרצות 'חי   
      
ןולא תרבח תרצות ק"מ 5 הרימ םגד ןומט חפ     42.02.0120
םע םואיתב .הנקתהו הריפח ללוכ .ע"ש וא      
טרפ יפל .םילשורי תייריעב האורבתה תקלחמ      

400,000.00  50,000.00     8.00 D13 'חי   
755,762.00 בוחר טוהיר 20.24 כ"הס  

755,762.00 בוחר טוהיר 24 כ"הס  

      
ר ו ד י ג ו  ם י ר ע ש  44 ק ר פ       
      
ם י ר ע ש  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ הדלפמ בכר םוסחמ תנקתהו הקפסא     44.01.0010
ללוכ .םילשורי תייריע טרדנטס יפל ,העובצו      

 42,000.00     750.00    56.00 14C טרפ יפל .ןוטב דוסיי ,רוא ריזחמ 'חי   
 42,000.00 םירעש 10.44 כ"הס  
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

43 ע ט ק מ  ר ו ד י ג  20.44 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגבו 8" רטוקב עובק ינוחטיב םוסחמ דומע     44.02.0040
,עובצו ןוולוגמ עקרקה ינפ לעמ מ"ס 001 דע      
הפיגנ תמרב דמוע ,תוחפל מ"ס 05 דוסי קמוע      
    K8 םגד "drallob xiF" תינליא .ג.ב" תמגודכ"  

 56,000.00   8,000.00     7.00 SAP86 טרדנטסב דמוע .ע"ש וא 'חי   
      
עטק  ,הקזח תסיפת ללוכ תירוכסיא תורדג     44.02.0050
,הנבי ןלבקה ,רתאל ןלבקה תסינכ םע דימ-43      
רטמ 4 הבוגל תירוכסא רדג קזחיו ןקתי      
חטשה יאנתל םאתהב חטשה תסיפתל      
,תוחיטבה יקוח יפל לכהו ,שרגמה תולובגבו      
ןלבקה.תכמסומ תושר לכ וא/ו חקפמה תוארוה      
ןמז לכ ךשמב הלוכ רדגה תא קזחתל בייחתמ      
התקתעהו השודיח תוברל ,הדובעה עוציב      
ןימזמל התוא רוסמלו ךרוצה יפ לע תעל תעמ      
תרדסה.הדובעה תריסמ תעב ןיקת בצמב      
ךמסומ דדומ יווילב השעת חטשה תסיפת      
יכלוה רבעמ תרימש תוברל תוינכת ג"ע ןומיסו      

369,600.00     280.00 1,320.00 ינקת לגר רטמ   
425,600.00 43 עטקמ רודיג 20.44 כ"הס  

      
53 ע ט ק מ  ר ו ד י ג  40.44 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגבו 8" רטוקב עובק ינוחטיב םוסחמ דומע     44.04.0040
,עובצו ןוולוגמ עקרקה ינפ לעמ מ"ס 001 דע      
הפיגנ תמרב דמוע ,תוחפל מ"ס 05 דוסי קמוע      
    K8 םגד "drallob xiF" תינליא .ג.ב" תמגודכ"  

224,000.00   8,000.00    28.00 SAP86 טרדנטסב דמוע .ע"ש וא 'חי   
      
עטק הקזח תסיפת ללוכ תירוכסיא תורדג     44.04.0060
,הנבי ןלבקה ,רתאל ןלבקה תסינכ םע דימ-53      
רטמ 4 הבוגל תירוכסא רדג קזחיו ןקתי      
חטשה יאנתל םאתהב חטשה תסיפתל      
,תוחיטבה יקוח יפל לכהו ,שרגמה תולובגבו      
ןלבקה.תכמסומ תושר לכ וא/ו חקפמה תוארוה      
ןמז לכ ךשמב הלוכ רדגה תא קזחתל בייחתמ      
התקתעהו השודיח תוברל ,הדובעה עוציב      
ןימזמל התוא רוסמלו ךרוצה יפ לע תעל תעמ      
תרדסה.הדובעה תריסמ תעב ןיקת בצמב      
ךמסומ דדומ יווילב השעת חטשה תסיפת      
יכלוה רבעמ תרימש תוברל תוינכת ג"ע ןומיסו      

604,800.00     280.00 2,160.00 ינקת לגר רטמ   
828,800.00 53 עטקמ רודיג 40.44 כ"הס  

1,296,400.00 רודיגו םירעש 44 כ"הס  
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
-ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו ל כ י ר ד א       
      
ומוריעו מ"ס 02 דע לש קמועל חטשה ףושיח     51.01.0010
ללוכ .יפונ םוקיש יחטשב רזוח שומישל דע      

 10,000.00      10.00 1,000.00 .היחמצ תדרוהו תלוספ יוקינ ר"מ   
      
'מ 0.1 הבוגב דדמנ םעזג ףקיהש םיצע תתירכ     51.01.0020
ל תחתמו מ"ס 06 לעמ וניה עקרקה ינפ לעמ      
ףיעס יפל( 'מ 0.6 דע םהבוגו מ"ס 09      

 31,635.00     333.00    95.00 )לקדב 3300.010.15 'חי   
      
ישרוש תליטקל הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר     51.01.0030
ףיעס יפל(ףוציר יחטשב רב יבשעו היחמצ      

 23,427.00       1.71 13,700.00 )לקדב 0600.010.15 ר"מ   
      
ירשוש תליטקל הרבדה רמוחב חטשה סוסיר     51.01.0040
ףיעס יפל( ןוניג יחטשב רב יבשעו הייחמצ      

  3,163.50       1.71 1,850.00 )לקדב 0600.010.15 ר"מ   
 68,225.50 תולכירדא -קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
'ס נ ו ק  -ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      

102,488.40      29.40 3,486.00 .ךמת תוריקו םירשג ינבמל הריפח ק"מ  51.02.0180
      
רמוח( ךמת תוריקו םירשג ינבמל אבומ יולימ     51.02.0210

245,548.80      66.15 3,712.00 )א ק"מ   
348,037.20 'סנוק -רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  ע צ מ  ת ו ב כ ש  30.15 ק ר פ  ת ת       
'ס נ ו ק  -מ "ו ג א       
      

 25,756.50     115.50   223.00 .'א גוס עצמ ק"מ  51.03.0010
 25,756.50 'סנוק -מ"וגא תויתשתו עצמ תובכש 30.15 כ"הס  

      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  01.15 ק ר פ  ת ת       
43 ע ט ק מ       
      
- רתאב תמייקה )םירחא לש( תלוספ יוניפ     51.10.0005
יוניפה .חטשב ןלבקה תודובע תליחת ינפל      
תומכל תויושרה י"ע רשואמ ךפש םוקמל      
מ"ק 51 דע לש קחרמל ,ק"מ 02 לעמ תללוכ      
ללוכ וניאו הסמעה ללוכ ריחמה .רתאהמ      

    500.00      50.00    10.00 תורגא םולשת ק"מ   
      
ללוכ רתאהמ תלוספ קוליס תלוספל הרגא     51.10.0142
דגנ םולשת רשואמ רתאב הנמטהו הלבוה      

    900.00      90.00    10.00 טרופמכ תולבק ק"מ   
      

  1,400.00 01.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../047 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,400.00 מהעברה      
      
      

  2,280.00     380.00     6.00 זוקינ יאת קוריפ  'חי  51.10.0206
      

  2,430.00     270.00     9.00 תותשר 2 הטילק את קוריפ 'חי  51.10.0240
      
יאת וא הטילק יאת קוריפ יפיעסל תפסות     51.10.0243
MSLC תבורעתב רובה יולימ רובע הרקב      

  3,240.00     162.00    20.00 קדוהמ עצמ/לוח תובכשב יולימ םוקמב ק"מ   
      
081 רטוק דע זוקינ יאת תכמנה וא ההבגה     51.10.0250
תרזחהו קוריפ תוברל ,מ"ס 03 דע הבוגל מ"ס      

  2,376.00     792.00     3.00 הסכמהו הרקתה 'חי   
      

  9,625.00      55.00   175.00 מ"ס 06 דע ןוטבמ זוקינ רוניצ קוריפ רטמ  51.10.0280
      

 18,000.00     180.00   100.00 תוניקת תקידבו םייק זוקינ לבומ יוקינ רטמ  51.10.0300
      
ללוכ והשלכ יבועב ןוטב/טלפסא תעסימ קוריפ     51.10.0400

 21,708.00      16.20 1,340.00 יוניפ ר"מ   
      
ללוכ יבוע לכב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק      51.10.0408

132,660.00      11.00 12,060.00 יוניפ ר"מ   
      

 42,840.00      15.30 2,800.00 ןייוניפו הפש ינבא קוריפ רטמ  51.10.0440
      

  3,060.00      15.30   200.00 יוניפ ללוכ תובלתשמ םינבא ףוציר קוריפ ר"מ  51.10.0460
      

  3,159.00      35.10    90.00 היוניפו והשלכ גוסמ תשר רדג קוריפ רטמ  51.10.0510
      
וא לזרב תקצימ בכרל םוסחמ דומע קוריפ     51.10.0522
0.1  דע הבוגבו מ"ס 03 רטוקב םורט ןוטבמ      

  6,480.00      90.00    72.00 רובה יולימ תוברל ,'מ 'חי   
      
לש ללוכ יבועב ןבא יופיצ םע רדג ריק תסירה     51.10.0600
קוריפ תוברל ,'מ 5.1 דע הבוגבו מ"ס 53 דע      

 15,552.00      72.00   216.00 םידומצ םינקתמ ללוכ יוניפו סוסיבה רטמ   
      
שומישל ,לזרב תקצי סיסב םע ןג ילספס קוריפ     51.10.0760

  1,050.00     150.00     7.00 רזוח 'חי   
      
ללוכ ר"מ רטמ 09 - כ לש ינמז הנבמ קוריפ     51.10.0761

 20,000.00  20,000.00     1.00 'פמוק םידומצ םינקתמ  
      

    320.00      80.00     4.00 רזוח שומישל ןותפשא קוריפ 'חי  51.10.0800
      
תוברל )דחא דומע לע( רורמת םע דומע קוריפ     51.10.0900

  8,910.00      81.00   110.00 יוניפו דוסיה קוריפ 'חי   
      

  9,240.00   2,310.00     4.00 סובוטוא תנחת הנבמ ריהז קוריפ  'חי  51.10.0903
      

 22,000.00     220.00   100.00 טלפסא לש ןידע סופסח ר"מ  51.10.0904
326,330.00 01.15.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1015 ככ   .../048 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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20/01/2020
דף מס':     048 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

326,330.00 מהעברה      
      
      
תמלצמב מ"ס םינוש םירטקב זוקינ וק םוליצ     51.10.2653

  2,400.00      12.00   200.00 DC + ח"וד תקפהו ואדיו רטמ   
328,730.00 43 עטקמ קוריפו הנכה תודובע 01.15 כ"הס  

      
43 ע ט ק מ  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  02.15 ק ר פ  ת ת       
      
דמועה ימוקמ רמוחב יולימו הריפח     51.20.0012
רוזיפ תוברל הנבמ ןכת ח"וד יפל םינוירטירקב      
- 'ג עצמכ םימייק םיעצמ( רקובמ קודיהו      

  1,750.00      35.00    50.00 )יקלח שומיש ק"מ   
      
רוזיפ תוברל ,A-4-2 גוסמ רמוחמ אבומ יולימ     51.20.0083

147,000.00      49.00 3,000.00 עקרק תפלחהל רקובמ קודיהו ק"מ   
      

    270.00       5.40    50.00 יולימ לש רקובמ קודיה ק"מ  51.20.0100
      
קודיה( תירוקמ דוסי עקרק לש רקובמ קודיה     51.20.0120

 67,500.00       4.50 15,000.00 )תיתש ר"מ   
      
רשואמ רתאל רמוחה יוניפו הביצח/הריפח     51.20.0141

660,000.00      60.00 11,000.00 הרגא םולשת ללוכ ק"מ   
876,520.00 43 עטקמ רפע תודובע 02.15 כ"הס  

      
ע ט ק מ  ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  03.15 ק ר פ  ת ת       
    34  
      
עצמה ,רקובמ קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ     51.30.0010
תומכל וניה ריחמה .תרשואמ הבצחממ קפוסי      

403,650.00     117.00 3,450.00 ק"מ 005 לעמ ק"מ   
      
רוזיפ תוברל ,)'ג גוס( ררבנ רמוחמ עצמ     51.30.0025

187,200.00      72.00 2,600.00 רקובמ קודיהו ק"מ   
590,850.00 43 עטקמ תויתשתו םיעצמ 03.15 כ"הס  

      
43 ע ט ק מ  ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  04.15 ק ר פ  ת ת       
      
1 לש רועישב תימוטיב היסלומיאב דוסי יופצ     51.40.0011
- )תידיתעה הליסמה םוחת רובע( ר''מ/רטיל      

  7,087.50       2.25 3,150.00 ילאנויצפוא ר"מ   
      
1 לש רועישב תימוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     51.40.0013

 10,957.50       2.25 4,870.00 םישיבכ רובע ר''מ/רטיל ר"מ   
      

 30,242.70       2.07 14,610.00 ר"מל רטיל 52.0 החאמ יופיצ ר"מ  51.40.0014
      
      
      
      
      

 48,287.70 04.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../049 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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20/01/2020
דף מס':     049 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 48,287.70 מהעברה      
      
      
מ"ס 5 יבועב טלפסאמ  תרשקמ הבכש     51.40.0021
91 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      
רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב ,)4/3"( מ"מ      

197,235.00      40.50 4,870.00 קודיהו ר"מ   
      
מ"ס 6 יבועב טלפסאמ  תרשקמ הבכש     51.40.0023
52 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      
רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב ,)1"( מ"מ      

219,150.00      45.00 4,870.00 קודיהו ר"מ   
      
תבכר תעוצר לעמ תילנויצפוא טלפסא הבכש     51.40.0026
לדוג טימלוד ןבא םע תברועתמ מ"ס 4 יבועב      
, GP 01-86 ןמוטיב ,)1"( מ"מ 91 ילמיסקמ      

110,565.00      35.10 3,150.00 קודיה רוזיפ תוברל ר"מ   
      
תבורעתמ מ"ס 5 יבועב הנוילע תאשונ הבכש     51.40.0119
םע ךוכיח תעינמל )מ"את( S-תינבמ תיטלפסא      
,)4/3"( מ"מ 91 ילמיסקמ ריגרג יתלזב סג ןבא      

318,240.00      46.80 6,800.00 קודיהו רוזיפ תוברל , GP 01-07 ןמוטיב ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב S 52 - מ"את     51.40.0120
רוזיפ תוברל 01-86GP ןמוטיבו יטימולוד/יריג      

218,663.00      44.90 4,870.00 קודיהו ר"מ   
      

  2,000.00      40.00    50.00 םייק טלפסאל תורבחתה רטמ  51.40.0124
1,114,140.70 43 עטקמ טלפסא תודובע 04.15 כ"הס  

      
ה ס י פ ת  - ה ר ק ב  י א ת  46.15 ק ר פ  ת ת       
43 ע ט ק -)ם י נ ט ל ו ק (      
      
קמועבו מ"ס 05/08 תודימב ישאר הטילק את     51.64.0010
1 תותשר 'סמ ,תקצימ הפש ןבא אלל 'מ 52.1      

 44,352.00   2,464.00    18.00 לולכמ )ןוט C052 )52 ןיממ תרגסמו  
      
הטילק את רובע ישאר הטילק אתל תפסות     51.64.0100
םינפ קמועבו מ"ס 05/08 תודימב יפוס/יעצמא      
1 תותשר 'סמ ,תקצימ הפש ןבא אלל ,'מ 54.0      

 34,650.00   1,650.00    21.00 )ןוט C052 )52 ןיממ תרגסמו 'חי   
 79,002.00 43 עטק-)םינטלוק( הסיפת - הרקב יאת 46.15 כ"הס  

      
ע ט ק  -ן ב א מ  י ו פ י צ ו  ף ו צ י ר  27.15 ק ר פ  ת ת       
    34  
      
םירבעמבו תולעתב )פאר פיר( ןבא ףוציר     51.72.0010

  6,875.00     137.50    50.00 ילנויצפוא ר"מ   
  6,875.00 43 עטק -ןבאמ יופיצו ףוציר 27.15 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 1015 ככ   .../050 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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20/01/2020
דף מס':     050 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

43 ע ט ק מ  ט ו ל י ש ו  ר ו ר מ ת  18.15 ק ר פ  ת ת       
      
הגרד ,ינוריע גוסמ רורמת ללוכ ןוולוגמ דומע     51.81.0010

  8,262.00     306.00    27.00 E.G 'חי   
      

  1,485.00     135.00    11.00 דומע אלל G E הגרד ינוריע גוסמ רורמת 'חי  51.81.0020
  9,747.00 43 עטקמ טולישו רורמת 18.15 כ"הס  

      
ה ע י ב צ ו  ן ו מ י ס  ת ו ד ו ב ע  28.15 ק ר פ  ת ת       
43 ע ט ק מ       
      
ןווג יביכר דח עבצב מ"ס 01 בחורב בותינ וק     51.82.0010

  1,309.00       1.87   700.00 םישדוח 6-ל תויארחא ללוכ םותכ/בוהצ/ןבל רטמ   
      
בוהצ/ןבל יביכר דח עבצב םיחטש תעיבצ     51.82.0023
רבעמל םיספ העונת ייא הריצע יווק תויבוק(      

  4,114.00      18.70   220.00 21-ל תוירחא ללוכ )םיצחו היצח ר"מ   
      

  5,428.50       3.85 1,410.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.82.0024
 10,851.50 43 עטקמ העיבצו ןומיס תודובע 28.15 כ"הס  

      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  38.15 ק ר פ  ת ת       
53 ע ט ק מ       
      
- רתאב תמייקה )םירחא לש( תלוספ יוניפ     51.83.0005
יוניפה .חטשב ןלבקה תודובע תליחת ינפל      
תומכל תויושרה י"ע רשואמ ךפש םוקמל      
מ"ק 51 דע לש קחרמל ,ק"מ 02 לעמ תללוכ      
ללוכ וניאו הסמעה ללוכ ריחמה .רתאהמ      

    500.00      50.00    10.00 תורגא םולשת ק"מ   
      
ללוכ רתאהמ תלוספ קוליס תלוספל הרגא     51.83.0142
דגנ םולשת רשואמ רתאב הנמטהו הלבוה      

    900.00      90.00    10.00 טרופמכ תולבק ק"מ   
      

  4,320.00     360.00    12.00 תותשר 2 הטילק את קוריפ 'חי  51.83.0240
      
03 דע הבוגל זוקינ יאת תכמנה וא ההבגה     51.83.0250

  1,809.00     603.00     3.00 הסכמהו הרקתה תרזחהו קוריפ תוברל ,מ"ס 'חי   
      
03 דע הבוגל תותשר 2 הטילק את תהבגה     51.83.0260

    918.00     459.00     2.00 מ"ס 'חי   
      

 11,000.00      55.00   200.00 מ"ס 06 ןוטבמ זוקינ רוניצ קוריפ רטמ  51.83.0280
      
תקידבו מ"ס 06 רטוקב םייק לבומ יוקינ     51.83.0300

 32,400.00     162.00   200.00 ותוניקת רטמ   
      

 30,780.00      16.20 1,900.00 יבוע לכב טלפסא תעסימ קוריפ ר"מ  51.83.0401
      

203,500.00      11.00 18,500.00 יוניפ ללוכ יבוע לכב טלפסא תעסימ ףוצרק  ר"מ  51.83.0412
      

286,127.00 38.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../051 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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20/01/2020
דף מס':     051 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

286,127.00 מהעברה      
      
      

 65,790.00      15.30 4,300.00 ןייוניפו גוס לכמ הפש ינבא קוריפ רטמ  51.83.0440
      

131,580.00      15.30 8,600.00 יוניפ ללוכ תובלתשמ םינבא ףוציר קוריפ ר"מ  51.83.0460
      
הדלפ תותשר וא הדלפ יליפורפמ רדג קוריפ     51.83.0516

 31,320.00      36.00   870.00 דוסי ללוכ 'מ 2 דע הבוגב תכתורמ רטמ   
      
ללוכ יבועב ןבא יופיצ םע ריק לש יקלח קוריפ     51.83.0600
תוברל ,'מ 5.1 דע הבוגבו מ"ס 53 דע לש      

 41,040.00      72.00   570.00 ףוציר סלפמ תחתמל דע קרפל .סוסיבה קוריפ רטמ   
      
תוברל ,)דחא דומע לע( רורמת םע דומע קוריפ     51.83.0900

  1,620.00      81.00    20.00 דוסי קוריפ 'חי   
      

  6,000.00      60.00   100.00 תויעקרק תת תוכרעמ שושיגל תוריפח ק"מ  51.83.0902
      

 11,550.00   2,310.00     5.00 סובוטוא תנחת הנבמ ריעז קוריפ 'חי  51.83.0903
      

 22,000.00     220.00   100.00 טלפסא לש ןידע סופסח ר"מ  51.83.0904
      
תמלצמב מ"ס םינוש םירטקב זוקינ וק םוליצ     51.83.2653

  2,400.00      12.00   200.00 DC + ח"וד תקפהו ואדיו רטמ   
599,427.00 53 עטקמ קוריפו הנכה תודובע 38.15 כ"הס  

      
53 ע ט ק מ  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  48.15 ק ר פ  ת ת       
      
דמועה ימוקמ רמוחב יולימו הריפח     51.84.0011
רוזיפ תוברל הנבמ ןכת ח"וד יפל םינוירטירקב      
- 'ג עצמכ םימייק םיעצמ( רקובמ קודיהו      

 14,000.00      35.00   400.00 )יקלח שומיש ק"מ   
      
לש ללוכ יבועב ןבא ייופיצ םע רדג ריק תוסירה     51.84.0012
סוסיב תוברל רטמ 5.1 דע הבוגב מ"ס 53      

 25,200.00      72.00   350.00 םיוולנ םינקתמ לש ללוכ ייוניפו רטמ   
      
לש ללוכ יבועב ןבא ייופיצ םע רדג ריק תוסירה     51.84.0013
תוברל רטמ 3 דע רטמ 5.1 ןיב הבוגב מ"ס 53      

 18,000.00     120.00   150.00 םיוולנ םינקתמ לש ללוכ ייוניפו סוסיב רטמ   
      
לש ללוכ יבועב ןבא ייופיצ םע רדג ריק תוסירה     51.84.0014
תוברל רטמ 6 דע רטמ 3 ןיב הבוגב מ"ס 53      

 10,800.00     180.00    60.00 םיוולנ םינקתמ לש ללוכ ייוניפו סוסיב רטמ   
      
רוזיפ תוברל A-4-2 גוסמ רמוחמ אבומ יולימ     51.84.0083

 39,200.00      49.00   800.00 רקובמ קודיהו ק"מ   
      

  2,160.00       5.40   400.00 יולימ לש רקובמ קודיה ק"מ  51.84.0100
      
      
      

109,360.00 48.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../052 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

109,360.00 מהעברה      
      
      
דוביע( תירוקמ דוסי עקרק לש רקובמ דוביע     51.84.0120

 18,000.00       4.50 4,000.00 טרפמב טרופמכ מ"ס 02 דע )תיתש ר"מ   
      
דוביע(תירוקמ דוסי עקרק לש רקובמ דוביע     51.84.0121

152,000.00       8.00 19,000.00 טרפמב טרופמכ מ"ס 04 דע )תיתש ר"מ   
      
דוביע( תירוקמ דוסי עקרק לש רקובמ דוביע     51.84.0122

 48,000.00      12.00 4,000.00 טרפמב טרופמכ מ"ס 06 דע )תיתשתו ר"מ   
      
ללוכ רשואמ רתאל רפע יוניפו הביצח/הריפח     51.84.0140

1,194,000.00      60.00 19,900.00 הרגא םולשת ק"מ   
1,521,360.00 53 עטקמ רפע תודובע 48.15 כ"הס  

      
ע ט ק מ  ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  58.15 ק ר פ  ת ת       
    35  
      
עצמה ,רקובמ קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ     51.85.0010
תומכל וניה ריחמה .תרשואמ הבצחממ קפוסי      

1,053,000.00     117.00 9,000.00 תבכר תועוצרו םישיבכ ק"מ 005 לעמ ק"מ   
      
רוזיפ תוברל ,)'ג גוס( ררבנ רמוחמ עצמ     51.85.0025

288,000.00      72.00 4,000.00 )ךרוצה הרקמל( רקובמ קודיהו ק"מ   
1,341,000.00 53 עטקמ תויתשתו םיעצמ 58.15 כ"הס  

      
53 ע ט ק מ  ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  68.15 ק ר פ  ת ת       
      
1 לש רועישב תימוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     51.86.0011

 27,000.00       2.25 12,000.00 םישיבכ רובע ר''מ/רטיל ר"מ   
      
1 לש רועישב תימוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     51.86.0012

 13,500.00       2.25 6,000.00 תבכר רובע ר''מ/רטיל ר"מ   
      
לש רועישב תימוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     51.86.0016

 49,680.00       2.07 24,000.00 ר''מ/רטיל 5.0 ר"מ   
      
מ"ס 5 יבועב טלפסאמ  תרשקמ הבכש     51.86.0021
91 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      
רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב ,)4/3"( מ"מ      

486,000.00      40.50 12,000.00 קודיהו ר"מ   
      
מ"ס 6 יבועב טלפסאמ  תרשקמ הבכש     51.86.0023
52 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      
רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב ,)1"( מ"מ      

540,000.00      45.00 12,000.00 קודיהו ר"מ   
      
תבכר תעוצר לעמ תילנויצפוא טלפסא הבכש     51.86.0026
לדוג טימלוד ןבא םע תברועתמ מ"ס 4 יבועב      
, GP 01-86 ןמוטיב ,)1"( מ"מ 91 ילמיסקמ      

210,600.00      35.10 6,000.00 קודיה רוזיפ תוברל ר"מ   
1,326,780.00 68.15.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1015 ככ   .../053 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,326,780.00 מהעברה      
      
      
תבורעתמ מ"ס 5 יבועב הנוילע תאשונ הבכש     51.86.0120
םע ךוכיח תעינמל )מ"את( S-תינבמ תיטלפסא      
,)4/3"( מ"מ 91 ילמיסקמ ריגרג יתלזב סג ןבא      

702,000.00      46.80 15,000.00 קודיהו רוזיפ תוברל , GP 01-07 ןמוטיב ר"מ   
      

  4,000.00      40.00   100.00 םייק טלפסאל תורבחתה ר"מ  51.86.0121
2,032,780.00 53 עטקמ טלפסא תודובע 68.15 כ"הס  

      
ה ס י פ ת  - ה ר ק ב  י א ת  78.15 ק ר פ  ת ת       
53 ע ט ק מ  )ם י נ ט ל ו ק (      
      
קמועבו מ"ס 05/08 תודימב ישאר הטילק את     51.87.0010
1 תותשר 'סמ ,תקצימ הפש ןבא אלל 'מ 52.1      

 73,920.00   2,464.00    30.00 לולכמ )ןוט C052 )52 ןיממ תרגסמו  
      
הטילק את רובע ישאר הטילק אתל תפסות     51.87.0100
םינפ קמועבו מ"ס 05/08 תודימב יפוס/יעצמא      
1 תותשר 'סמ ,תקצימ הפש ןבא אלל ,'מ 54.0      

 59,400.00   1,650.00    36.00 )ןוט C052 )52 ןיממ תרגסמו 'חי   
133,320.00 53 עטקמ )םינטלוק( הסיפת - הרקב יאת 78.15 כ"הס  

      
53 ע ט ק מ  ט ו ל י ש ו  ר ו ר מ ת  88.15 ק ר פ  ת ת       
      
הגרד ,ינוריע גוסמ רורמת ללוכ ןוולוגמ דומע     51.88.0010

  8,262.00     306.00    27.00 E.G 'חי   
      
רוא ריזחמ רהוז תולבגהו םירוסיא רורמת     51.88.1020

    810.00     135.00     6.00 דומע אלל , G.E. תגרד ,ינוריע גוסמ 'חי   
  9,072.00 53 עטקמ טולישו רורמת 88.15 כ"הס  

      
ם י כ ר ד  ן ו מ י ס ו  ה ע י ב צ  98.15 ק ר פ  ת ת       
53 ע ט ק מ       
      

  3,836.25       4.95   775.00 מ"ס 51 דע 21 יבועב םיווק תעיבצ רטמ  51.89.0010
      

    410.40       5.40    76.00 מ"ס 03 יבועב םיווק תעיבצ רטמ  51.89.0030
      
עבצב מ"ס 51 וא מ"ס 21 בחורב םיווק תעיבצ     51.89.0100

  7,568.55       4.95 1,529.00 וקווקמ/אלמ בוהצ רטמ   
      

    604.80      21.60    28.00 )מ"ס 02 יבועב םיווק( העונת ייא תעיבצ ר"מ  51.89.0200
      

 14,671.80      23.40   627.00 )מ"ס 05 יבועב םיווק( היצח ירבעמ תעיבצ ר"מ  51.89.0210
      

  2,059.20      23.40    88.00 )מ"ס 05 יבועב וק( הריצע וק תעיבצ ר"מ  51.89.0220
      

  1,900.80      29.70    64.00 דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.89.0300
      
      

 31,051.80 98.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../054 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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 31,051.80 מהעברה      
      
      

    567.00      37.80    15.00 לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.89.0310
      

 19,200.00       6.00 3,200.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.89.0400
 50,818.80 53 עטקמ םיכרד ןומיסו העיבצ 98.15 כ"הס  

9,146,513.20 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  

      
ז ו ק י נ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
43 ע ט ק  -ת ו ל ע ת  י ו ל י מ  62.75 ק ר פ  ת ת       
      
MSLC תובורעתב זוקינ תורוניצ לעמ יולימ     57.26.0010
4 דע( הריהמ תושקתהל רמוח תפסות םע      

144,000.00     360.00   400.00 תונספת אלל תישפוח הכיפשב )תועש ק"מ   
144,000.00 43 עטק -תולעת יולימ 62.75 כ"הס  

      
-ן ל י ת א י ל ו פ ו  CVP ת ו ר ו נ י צ  23.75 ק ר פ  ת ת       
43 ע ט ק       
      
גוסמ לועית E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.32.2000
    001-EP "71 "סקלפירמ-RDS, וא 01 גרד  
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935      
תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ      

  9,450.00     189.00    50.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע רטמ   
      
גוסמ לועית E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.32.3030
    001-EP "71 "סקלפירמ-RDS, וא 01 גרד  
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 005 רטוק ,ע"ש      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935      
57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

 13,716.00   1,143.00    12.00 רזוח רטמ   
      
גוסמ לועיתל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.32.3240
    001-EP "71 "סקלפירמ-RDS, וא 01 גרד  
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ017  רטוק ,ע"ש      
םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935      
57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      
מ"מ 005 רטוקב רוניצל לוורשכ שמשמה.רזוח      

 25,164.00   2,097.00    12.00 HDPE רטמ   
 48,330.00 43 עטק -ןליתאילופו CVP תורוניצ 23.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1015 ככ   .../055 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ל ו ג ע  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  24.75 ק ר פ  ת ת       
43 ע ט ק  -ת ו י מ ו ר ט  ת ו י ל ו ח מ       
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0010
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 521      
הכירד יבלש ,)ןוט B521 )5.21 ןיממ מ"ס 05      
םיחתפ יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו      
םע ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל      
"SC019" וא "-F019" גוסמ הרידח םטא      
וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו      
    "002F מ 57.1 דע קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ'  

 14,850.00   4,950.00     3.00 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0128
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 051      
יבלש ,)ןוט D004 )04 ןיממ מ"ס 06      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
    "SC019" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תודובע תוברל 'מ 57.2 דעו 'מ 52.2  קמועב      

  5,580.00   5,580.00     1.00 רזוח יולימו הריפח 'חי   
 20,430.00 43 עטק -תוימורט תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש 24.75 כ"הס  

      
-ה ר ק ב  ת ו ח ו ש ל  ת ו פ ס ו ת  34.75 ק ר פ  ת ת       
43 ע ט ק       
      
רובע מ"ס 521 רטוקב ןוטבמ החושל תפסות     57.43.0030
ןיממ מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת      

  2,592.00     864.00     3.00 )ןוט 5.21( B521 ןיממ םוקמב )ןוט D004 )04 'חי   
  2,592.00 43 עטק -הרקב תוחושל תופסות 34.75 כ"הס  

      
ע ט ק  -ן י ו ז מ  ן ו ט ב מ  ת ו ר ו נ י צ  15.75 ק ר פ  ת ת       
    34  
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.51.0011
םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "M - טירקונגמ"      
רטוק 3 גרד "הבקנ"ה לע ינקית הנבומ םטא      
,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04      
יצחל דע( לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל      

 50,400.00     504.00   100.00 רזוח יולימו )רוניצה הבוג רטמ   
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.51.0092
םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "M - טירקונגמ"      
רטוק 3 גרד "הבקנ"ה לע ינקית הנבומ םטא      
'מ 71.5 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05      
תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו      

342,000.00     684.00   500.00 רזוח יולימו )רוניצה הבוג יצחל דע( לוח רטמ   
      

392,400.00 15.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../056 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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392,400.00 מהעברה      
      
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.51.0151
םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "M - טירקונגמ"      
רטוק 3 גרד "הבקנ"ה לע ינקית הנבומ םטא      
'מ 71.5 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06      
תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו      

 21,825.00     873.00    25.00 רזוח יולימו )רוניצה הבוג יצחל דע( לוח רטמ   
414,225.00 43 עטק -ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ 15.75 כ"הס  

      
ת ו ע ב ו ר מ  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  26.75 ק ר פ  ת ת       
43 ע ט ק  -ת ו י מ ו ר ט  ת ו י ל ו ח מ       
      
תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.62.0015
עוקיש את םע ,מ"ס 001/001 םינפ תודימב      
D004 )04 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו      
לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1      

 13,618.00   6,809.00     2.00 רזוח יולימו 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.62.0110
עוקיש את םע ,מ"ס 021/001 םינפ תודימב      
D004 )04 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו      
לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1      

 19,035.00   6,345.00     3.00 רזוח יולימו 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.62.0120
עוקיש את םע ,מ"ס 021/001 םינפ תודימב      
D004 )04 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו      
לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1      

 59,040.00   7,380.00     8.00 רזוח יולימו 'חי   
      

  8,595.00   8,595.00     1.00 57.2-52.2 קמוע 041/021 החוש 'חי  57.62.0220
      
תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.62.0330
עוקיש את םע ,מ"ס 051/051 םינפ תודימב      
D004 )04 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו      
לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2      

 26,820.00  13,410.00     2.00 רזוח יולימו 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.62.0376
עוקיש את םע ,מ"ס 081/051 םינפ תודימב      
D004 )04 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו      
לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2      

 31,320.00  15,660.00     2.00 רזוח יולימו 'חי   
      
      
      

158,428.00 26.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../057 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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20/01/2020
דף מס':     057 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

158,428.00 מהעברה      
      
      
םע )הלוגע( טרדנטס תשר תכבש הסכמ     57.62.0500
רטוקב ,םייק זוקינ אתל ,הקיצי לזרבמ תרגסמ      

  4,140.00   1,035.00     4.00 )ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 05 'חי   
162,568.00 43 עטק -תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש 26.75 כ"הס  

      
43 ע ט ק  -ן ו ט ב  ת ו פ י ט ע  36.75 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 51 יבועב גוס לכמ 02-ב ןוטב תפיטע     57.63.0001
לקשמב( ןויז לזרב תוברל רוניצ ביבס תוחפל      

  5,292.00     441.00    12.00 .)ק"מל ג"ק 06 ק"מ   
  5,292.00 43 עטק -ןוטב תופיטע 36.75 כ"הס  

      
53 ע ט ק  -ת ו ל ע ת  י ו ל י מ  46.75 ק ר פ  ת ת       
      
MSLC תובורעתב זוקינ תורוניצ לעמ יולימ     57.64.0010
4 דע( הריהמ תושקתהל רמוח תפסות םע      

288,000.00     360.00   800.00 תונספת אלל תישפוח הכיפשב )תועש ק"מ   
288,000.00 53 עטק -תולעת יולימ 46.75 כ"הס  

      
ע ט ק  -ן ל י ת א י ל ו פ  ת ו ר ו נ י צ  56.75 ק ר פ  ת ת       
    35  
      
רובע לועיתל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.65.2000
"סקלפירמ" EP-001 גוסמ תבכרה זוקינ      
    71-RDS, מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא 01 גרד,  
םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת יפל םירצוימ      
דע קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ טעמל      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1      

 13,230.00     189.00    70.00 רזוח יולימו רטמ   
      

  6,120.00     612.00    10.00 52.1 דע קמוע מ"מ 033 רטוק EPDH רוניצ רטמ  57.65.2700
      
גוסמ לועיתל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.65.3030
    001-EP "71 "סקלפירמ-RDS, וא 01 גרד  
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 065 רטוק ,ע"ש      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935      
תודובע תוברל ,'מ 57.2 דעו 52.2 לעמ קמועב      

 13,590.00   1,359.00    10.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
גוסמ לועיתל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.65.3140
    001-EP "71 "סקלפירמ-RDS, וא 01 גרד  
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 036 רטוק ,ע"ש      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935      
52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

 24,975.00   1,665.00    15.00 רזוח רטמ   
      
      
      

 57,915.00 56.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../058 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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20/01/2020
דף מס':     058 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 57,915.00 מהעברה      
      
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.65.3320
01 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 008 רטוק ,ע"ש וא      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935      
תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב      
רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע      
065 רטוקב EPDH רוניצל לוורשכ שמשמה      

 26,550.00   2,655.00    10.00 מ"מ רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.65.3430
01 גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 009 רטוק ,ע"ש וא      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935      
מ"מ 036 רטוקב זוקינ רוניצל לוורשכ שמשמה      
    EPDH מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמוע',  

 43,200.00   2,880.00    15.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל רטמ   
127,665.00 53 עטק -ןליתאילופ תורוניצ 56.75 כ"הס  

      
ת ו י ל ו ח מ  ת ו ל ו ג ע  ת ו ח ו ש  66.75 ק ר פ  ת ת       
53 ע ט ק  -ת ו י מ ו ר ט       
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.66.0010
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 521      
הכירד יבלש ,)ןוט B521 )5.21 ןיממ מ"ס 05      
םיחתפ יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו      
םע ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל      
"SC019" וא "-F019" גוסמ הרידח םטא      
וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו      
    "002F מ 57.1 דע קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ'  

 19,800.00   4,950.00     4.00 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.66.0128
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 051      
יבלש ,)ןוט D004 )04 ןיממ מ"ס 05      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
    "SC019" גוסמ תוילוח ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל 'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב      

 22,230.00  11,115.00     2.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
 42,030.00 53 עטק -תוימורט תוילוחמ תולוגע תוחוש 66.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 1015 ככ   .../059 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

-ה ר ק ב  ת ו ח ו ש ל  ת ו פ ס ו ת  76.75 ק ר פ  ת ת       
53 ע ט ק       
      
רובע מ"ס 521 רטוקב ןוטבמ החושל תפסות     57.67.0030
ןיממ מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת      

  3,456.00     864.00     4.00 )ןוט 5.21( B521 ןיממ םוקמב )ןוט D004 )04 'חי   
  3,456.00 53 עטק -הרקב תוחושל תופסות 76.75 כ"הס  

      
ע ט ק  -ן י ו ז מ  ן ו ט ב מ  ת ו ר ו נ י צ  86.75 ק ר פ  ת ת       
    35  
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.68.0011
םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "M - טירקונגמ"      
רטוק 3 גרד "הבקנ"ה לע ינקית הנבומ םטא      
,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04      
יצחל דע( לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל      

100,800.00     504.00   200.00 רזוח יולימו )רוניצה הבוג רטמ   
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ      57.68.0092
םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "M - טירקונגמ"      
רטוק 3 גרד "הבקנ"ה לע ינקית הנבומ םטא      
'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05      
תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דעו      

197,100.00     657.00   300.00 רזוח יולימו )רוניצה הבוג יצחל דע( לוח רטמ   
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ      57.68.0093
םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "M - טירקונגמ"      
רטוק 3 גרד "הבקנ"ה לע ינקית הנבומ םטא      
'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 05      
תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו      

547,200.00     684.00   800.00 רזוח יולימו )רוניצה הבוג יצחל דע( לוח רטמ   
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.68.0151
םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "M - טירקונגמ"      
רטוק 3 גרד "הבקנ"ה לע ינקית הנבומ םטא      
'מ 21.5 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06      
תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דעו      

 16,920.00     846.00    20.00 רזוח יולימו )רוניצה הבוג יצחל דע( לוח רטמ   
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.68.0152
םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "M - טירקונגמ"      
רטוק 3 גרד "הבקנ"ה לע ינקית הנבומ םטא      
'מ 71.5 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 06      
תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו      

 69,840.00     873.00    80.00 רזוח יולימו )רוניצה הבוג יצחל דע( לוח רטמ   
931,860.00 53 עטק -ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ 86.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1015 ככ   .../060 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע ב ו ר מ  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  96.75 ק ר פ  ת ת       
53 ע ט ק  -ת ו י מ ו ר ט  ת ו י ל ו ח מ       
      
תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.69.0015
עוקיש את םע ,מ"ס 001/001 םינפ תודימב      
D004 )04 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו      
לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1      

  6,809.00   6,809.00     1.00 רזוח יולימו 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.69.0020
עוקיש את םע ,מ"ס 021/001 םינפ תודימב      
D004 )04 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו      
לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1      

 69,740.00   6,974.00    10.00 רזוח יולימו 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.69.0140
עוקיש את םע ,מ"ס 021/001 םינפ תודימב      
D004 )04 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו      
לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1      

223,425.00   8,937.00    25.00 רזוח יולימו 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.69.0377
עוקיש את םע ,מ"ס 081/051 םינפ תודימב      
D004 )04 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו      
דע קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.3 דעו 72.5      

 62,640.00  15,660.00     4.00 רזוח יולימו 'חי   
      
םע )הלוגע( טרדנטס תשר תבכש הסכמ     57.69.0510
רטוקב ,םייק זוקינ אתל ,הקיצי לזרבמ תרגסמ      

  2,070.00   1,035.00     2.00 )ןוט 004D( 04 ןיממ מ"ס 05 'חי   
364,684.00 53 עטק -תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש 96.75 כ"הס  

      
53 ע ט ק  -ן ו פ י ד  07.75 ק ר פ  ת ת       
      

  5,670.00     189.00    30.00 תולעתב )פאר פיר( ןבא ףוציר ר"מ  57.70.0010
  5,670.00 53 עטק -ןופיד 07.75 כ"הס  

      
53 ע ט ק  -ת ו פ י ט ע  17.75 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 51 יבועב גוס לכמ 02-ב ןוטב תפיטע     57.71.2021
לקשמב( ןויז לזרב תוברל רוניצ ביבס תוחפל      

  6,615.00     441.00    15.00 .)ק"מל ג"ק 06 ק"מ   
  6,615.00 53 עטק -תופיטע 17.75 כ"הס  

2,567,417.00 זוקינ יווק 75 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 1015 ככ   .../061 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ו י צ ו  ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  י ר י ח מ  06 ק ר פ       
      
י ר י ח מ  - ן י נ ב  י ל ע ו פ  ע "ש  01.06 ק ר פ  ת ת       
43 ע ט ק מ  י ש א ר  ן ל ב ק       
      

  2,880.00      72.00    40.00 יעוצקמ ןינב לעופ ע"ש  60.10.0010
      

  2,925.00      58.50    50.00 טושפ ןינב לעופ ע"ש  60.10.0020
  5,805.00 43 עטקמ ישאר ןלבק יריחמ - ןינב ילעופ ע"ש 01.06 כ"הס  

      
י נ כ מ  ד ו י צ  ת ר י כ ש ל  ע "ש  03.06 ק ר פ  ת ת       
43 ע ט ק מ  ם י מ  ת ו י ל כ י מ ו  א ש מ  ב כ ר  ,י ס ד נ ה       
      
רטור םע ק"דרי 2 ס"כ 921-011 ילחז העי     60.30.0050
ליבקמ וא 359 םגד - תחתפנ ףכו ילוארדיה      

  8,775.00     292.50    30.00 1891-מ ע"ש   
      
שיטפ ק"דרי 5.2-2 ףכ ילחז ילוארדיה רפחמ      60.30.0150

  9,000.00     450.00    20.00 033 רליפרטק םגד - ס"כ 022-091 ,הביצח ע"ש   
      
שיטפ מ"ס 04-02 ףכ + ילחז ןורפחמ ינימ      60.30.0170

 14,400.00     180.00    80.00 0991-מ בו'גלפ םגד - עקרק חדקמו הריבש ע"ש   
 32,175.00 43 עטקמ םימ תוילכימו אשמ בכר ,יסדנה ינכמ דויצ תריכשל ע"ש 03.06 כ"הס  

      
י ר י ח מ  - ן י נ ב  י ל ע ו פ  ע "ש  13.06 ק ר פ  ת ת       
53 ע ט ק מ  י ש א ר  ן ל ב ק       
      

  2,880.00      72.00    40.00 יעוצקמ ןינב לעופ ע"ש  60.31.0010
      

  2,925.00      58.50    50.00 טושפ ןינב לעופ ע"ש  60.31.0020
  5,805.00 53 עטקמ ישאר ןלבק יריחמ - ןינב ילעופ ע"ש 13.06 כ"הס  

      
י נ כ מ  ד ו י צ  ת ר י כ ש ל  ע "ש  23.06 ק ר פ  ת ת       
53 ע ט ק מ  ם י מ  ת ו י ל כ י מ ו  א ש מ  ב כ ר  ,י ס ד נ ה       
      
רטור םע ק"דרי 2 ס"כ 921-011 ילחז העי     60.32.0050
ליבקמ וא 359 םגד - תחתפנ ףכו ילוארדיה      

  8,775.00     292.50    30.00 1891-מ ע"ש   
      
שיטפ ק"דרי 5.2-2 ףכ ילחז ילוארדיה רפחמ      60.32.0150

  9,000.00     450.00    20.00 033 רליפרטק םגד - ס"כ 022-091 ,הביצח ע"ש   
      
שיטפ מ"ס 04-02 ףכ + ילחז ןורפחמ ינימ      60.32.0170

 14,400.00     180.00    80.00 0991-מ בו'גלפ םגד - עקרק חדקמו הריבש ע"ש   
 32,175.00 53 עטקמ םימ תוילכימו אשמ בכר ,יסדנה ינכמ דויצ תריכשל ע"ש 23.06 כ"הס  

 75,960.00 דויצו הדובע תועש יריחמ 06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 1015 ככ   .../062 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע ל  ם י ר מ ו ח  28 ק ר פ       
      
א ב ו מ  ן ו ט ב  01.28 ק ר פ  ת ת       
      
MSLC - )slairetaM  htgnertS( תבורעת     82.10.0200

165,780.00     276.30   600.00 Controlled Low ק"מ   
165,780.00 אבומ ןוטב 01.28 כ"הס  

165,780.00 ןוטב תודובעל םירמוח 28 כ"הס  

      
ס ו ב ו ט ו א  ת ו נ ח ת  ם י ל ש ו ר י  ת י י ר י ע  38 ק ר פ       
      
43 ע ט ק מ  ס ו ב ו ט ו א  ת נ ח ת  10.38 ק ר פ  ת ת       
      

 31,200.00  31,200.00     1.00 'מ TRB 4 תנחת 'חי  83.01.0002
      

 18,900.00  18,900.00     1.00 יראלוס SIP תמא ןמז טלש 'חי  83.01.0003
      

  5,100.00   5,100.00     1.00 SIP טלשל דומע 'חי  83.01.0006
 55,200.00 43 עטקמ סובוטוא תנחת 10.38 כ"הס  

      
53 ע ט ק מ  ס ו ב ו ט ו א  ת נ ח ת  20.38 ק ר פ  ת ת       
      

124,800.00  31,200.00     4.00 'מ TRB 4 תנחת 'חי  83.02.0002
      

 75,600.00  18,900.00     4.00 יראלוס SIP תמא ןמז טלש 'חי  83.02.0003
      

 20,400.00   5,100.00     4.00 SIP טלשל דומע 'חי  83.02.0006
220,800.00 53 עטקמ סובוטוא תנחת 20.38 כ"הס  

276,000.00 סובוטוא תונחת םילשורי תייריע 38 כ"הס  

      
י ל ל כ  48 ק ר פ       
      
ם י ל ב כ ו  ת ו ח ו ש  10.48 ק ר פ  ת ת       
      
c-34 םרז תקולחו הדידמ תבית     84.01.0010

 35,000.00   5,000.00     7.00 (400X300X200) 'חי   
      
41 לבכ םע עובק ןומט סוחיי את תנקתה     84.01.0020

 22,400.00   3,200.00     7.00 'פמוק WMH GWA /EP# ןגמ לוורש ךותב  
      

    600.00     120.00     5.00 ?A6-10.0 טנאש 'חי  84.01.0030
      

    150.00     150.00     1.00 A52-?100.0 טנאש 'חי  84.01.0040
      

    450.00       9.00    50.00 AYN ²mm01X1 ילמשח לבכ תחנה רטמ  84.01.0050
      

  1,748.00      38.00    46.00 AYN ²mm05X1 ילמשח לבכ תחנה רטמ  84.01.0070
      
57 רטוקב 31 ע"קי גוסמ ןגמ לוורש תחנה     84.01.0080
רוקיליס תבכש םע קזב טרדנטס יפל מ"מ      

  1,960.00      49.00    40.00 mm8 רוזש ןוליינ טוח ללוכ תימינפ רטמ   
 62,308.00 10.48.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1015 ככ   .../063 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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 62,308.00 מהעברה      
      
      
הגרד מ"מ 23 רטוק EP-001 ןליתאילופ רוניצ     84.01.0090

    260.00      10.00    26.00 6 רטמ   
      
הגרד מ"מ 36 רטוק EP-001 ןליתאילופ רוניצ     84.01.0100

    960.00      20.00    48.00 6 רטמ   
      
הגרד מ"מ 57 רטוק EP-001 ןליתאילופ רוניצ     84.01.0110

    375.00      25.00    15.00 6 רטמ   
      

  2,000.00     250.00     8.00 רוניצל למשח ילבכ רוביח רובע ןוטב את 'קנ  84.01.0120
      
C-34  םרז תקולחו הדידמ תבית תנקתה     84.01.0130

 63,000.00   9,000.00     7.00 החוש ךותב )002X003X004( 'חי   
      
תקידב ללוכ הקראה תדורטקלא תנקתה     84.01.0140

 12,600.00   1,800.00     7.00 תכרעמ יוסיכ ינפל תושימש  
      
רוניצ רוביח תבוטל 01X1 ילמשח לבכ תחנה     84.01.0150

  6,000.00     750.00     8.00 יופיצ םוקיש ללוכ תכתמ 'קנ   
      
רוניצ רוביח תבוטל 05X1ילמשח לבכ תחנה     84.01.0170

 10,800.00   1,350.00     8.00 יופיצ םוקיש ללוכ תכתמ 'קנ   
      
תבית לש חולל ר"ממ 41# למשח לבכ רוביח     84.01.0180

  1,050.00     150.00     7.00 םרז תרקבו תקולח 'קנ   
      
תבית לש חולל ר"ממ 01 למשח לבכ רוביח     84.01.0190

  2,520.00     180.00    14.00 םרז תרקבו תקולח 'קנ   
      
תבית לש חולל ר"ממ 05 למשח לבכ רוביח     84.01.0210

  2,100.00     210.00    10.00 םרז תרקבו תקולח 'קנ   
      

 33,800.00     200.00   169.00 יוסיכו הלעת תריפח רטמ  84.01.0220
      
רטוקב ןלתאילופ רוניצ ךותב 41# ילמשח לבכ     84.01.0230

  2,808.00      36.00    78.00 הלעתב חנומ mm23 רטמ   
      
ךותב ²mm05 ו²mm01 םיילמשח םילבכ ינש     84.01.0250

  5,520.00     120.00    46.00 הלעתב חנומ mm36 רטוקב ןלתאילופ רוניצ רטמ   
      
ךותב ²mm01 ו²mm01 םיילמשח םילבכ ינש     84.01.0255

    100.00      50.00     2.00 הלעתב חנומ mm36 רטוקב ןלתאילופ רוניצ רטמ   
      

  2,205.00     147.00    15.00 הלעתב חנומ מ"מ 57 רטוק ןליתאילופ רוניצ רטמ  84.01.0270
      

  6,000.00     750.00     8.00 רוניצל למשח ילבכ רוביח רובע ןוטב את 'חי  84.01.0280
      
םימ יווק ימותסש לע רושיג ילבכ תנקתה     84.01.0300

    900.00     450.00     2.00 למשח ילבכ תולעו םיכותיר ללוכ 4" רטוקב 'חי   
      

215,306.00 10.48.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../064 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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215,306.00 מהעברה      
      
      
םימ יווק ימותסש לע רושיג ילבכ תנקתה     84.01.0310

    525.00     525.00     1.00 למשח ילבכ תולעו םיכותיר ללוכ 6" רטוקב 'חי   
      
םימ יווק ימותסש לע רושיג ילבכ תנקתה     84.01.0320

  3,780.00     630.00     6.00 למשח ילבכ תולעו םיכותיר ללוכ 8" רטוקב 'חי   
      
םימ יווק ימותסש לע רושיג ילבכ תנקתה     84.01.0330

  2,100.00     700.00     3.00 למשח ילבכ תולעו םיכותיר ללוכ 01" רטוקב 'חי   
      
רובע םימ יווק ימותסש לע רושיג ילבכ תנקתה     84.01.0400
םיכותיר ללוכ םדוקמ ןיוצ אלש רחא רטוק לכ      

    600.00     600.00     1.00 )עצוממב( למשח ילבכ תולעו 'חי   
222,311.00 םילבכו תוחוש 10.48 כ"הס  

      
ז ג  ר ב ו צ  20.48 ק ר פ  ת ת       
      
םכסומ חטשל םתרבעהו זג ירבוצ לש הקתעה     84.02.0010
.טקיורפה לש יאוותה ךרוא לכל םאותמו      
ושרדייש תודובעה לכ תא תללוכ הדובעה      
ללוכ ,ותומדקל בצמה תרזחהו הקתעהה ךרוצל      
,שרדייש לככ םימרוגו זגה תרבח לומ םואת      
לכ תלבקו ךרוצל םאתהב תורגא ימולשת      

140,000.00  20,000.00     7.00 .םישרדנה םירושיאה 'חי   
140,000.00 זג רבוצ 20.48 כ"הס  

      
ר ל ו ס  ל כ י מ  30.48 ק ר פ  ת ת       
      
חטשל םתרבעהו רלוס ילכימ לש הקתעה     84.03.0010
לש יאוותה ךרוא לכל םאותמו םכסומ      
תודובעה לכ תא תללוכ הדובעה  .טקיורפה      
בצמה תרזחהו הקתעהה ךרוצל ושרדייש      
ימולשת ,םימרוג לומ םואת ללוכ ,ותומדקל      
םירושיאה לכ תלבקו ךרוצל םאתהב תורגא      

140,000.00  20,000.00     7.00 .םישרדנה 'חי   
140,000.00 רלוס לכימ 30.48 כ"הס  

      
ך י ל ש ת  ר ו ב  40.48 ק ר פ  ת ת       
      
תוימורט תוילוחמ לוגע את הנקתהו הקפסא     84.04.0001
יבלש ללוכ 'מ 2 קמועו מ"ס 001 ימינפ רטוקב      
ןיממ מ"ס 06 רטוקב הקיצי לזרב הסכמ ,הדירי      
     B521)5.21 יולימו הריפח תודובע ללוכ )ןוט  

  5,000.00   5,000.00     1.00 רזוח 'חי   
  5,000.00 ךילשת רוב 40.48 כ"הס  

507,311.00 יללכ 48 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 1015 ככ   .../065 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     065 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

SCO ת ו ד ו ס י  -ה י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  88 ק ר פ       
43 ע ט ק מ       
      
1 ק ר פ  ת ת  20.88 ק ר פ  ת ת       
      

  1,605.00     535.00     3.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  88.02.0010
      
ןהשלכ תודימב 03 -ב ןוטבמ דוסי תלבט     88.02.0020

 33,600.00     960.00    35.00 )דוסי דומע + דודר דוסי תטלפ( ק"מ   
      

 25,250.00   1,010.00    25.00 םהשלכ םיכתחב 03 -ב ןוטבמ תואסנולכ ישאר ק"מ  88.02.0050
      

    300.00      15.00    20.00 01X01 תודימב תושלושמ 03 -ב ןוטב תוקלור רטמ  88.02.0730
      

  1,925.00      35.00    55.00 03 -ב םוקמב 04 -ב ןוטב רובע תפסות ק"מ  88.02.0740
      

 19,200.00     320.00    60.00 CLSM ק"מ  88.02.0802
      
W004 -פ גוסמ םיכיתר םיעלוצמ ןויז תוטומ     88.02.0803
םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת יפל ןוטב ןויזל      

 54,600.00   4,200.00    13.00 םיכראהו ןוט   
136,480.00 1 קרפ תת 20.88 כ"הס  

      
1 ק ר פ  ת ת  50.88 ק ר פ  ת ת       
      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     88.05.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

  3,740.00      34.00   110.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   
  3,740.00 1 קרפ תת 50.88 כ"הס  

      
5 ק ר פ  ת ת  91.88 ק ר פ  ת ת       
      

 17,568.00      18.30   960.00 33M ןוטבל ןוגיע יגרב ג"ק  88.19.2073
      

  1,281.00      18.30    70.00 63M ןוטבל ןוגיע יגרב ג"ק  88.19.2074
      
עבצב העובצו תנוולוגמ הדלפ תייצקורטסנוק     88.19.2085

 11,775.00  15,700.00     0.75 םינוש םיליפורפו םיחפמ דוסי ןוט   
 30,624.00 5 קרפ תת 91.88 כ"הס  

      
1 ק ר פ  ת ת  32.88 ק ר פ  ת ת       
      
השקהה תטישב חודק יכנא סנולכ     88.23.0550
    )eliP-orciM( רטוקב רתאב קוצי 03 -ב ןוטב  

 56,000.00     280.00   200.00 מ"ס 54 רטמ   
      
השקהה תטישב חודק יכנא סנולכ     88.23.0570

 10,500.00     525.00    20.00 רטוקב רתאב קוצי 03 -ב ןוטב )eliP-orciM( רטמ   
      
      

 66,500.00 32.88.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../066 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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 66,500.00 מהעברה      
      
      
54 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     88.23.0685

  1,200.00       6.00   200.00 03 -ב םוקמב 04 -ב ןוטבב שומיש רובע מ"ס רטמ   
      
06 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     88.23.0700

    230.00      11.50    20.00 03 -ב םוקמב 04 -ב ןוטבב שומיש רובע מ"ס רטמ   
 67,930.00 1 קרפ תת 32.88 כ"הס  

      
2 ק ר פ  ת ת  15.88 ק ר פ  ת ת       
      

  4,480.00      28.00   160.00 ךמת תוריקו םירשג ינבמל הריפח ק"מ  88.51.0180
      

  1,890.00      63.00    30.00 ךמת תוריקו םירשג ינבמל אבומ יולימ ק"מ  88.51.0220
  6,370.00 2 קרפ תת 15.88 כ"הס  

245,144.00 43 עטקמ SCO תודוסי -היצקורטסנוק 88 כ"הס  

      
SCO ת ו ד ו ס י  -ה י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  98 ק ר פ       
53 ע ט ק מ       
      
100 ק ר פ  ת ת  20.98 ק ר פ  ת ת       
      

  1,070.00     535.00     2.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  89.02.0010
      
ןהשלכ תודימב 03 -ב ןוטבמ דוסי תלבט     89.02.0020

 19,200.00     960.00    20.00 )דוסי דומע + דודר דוסי תטלפ( ק"מ   
      

 60,600.00   1,010.00    60.00 םהשלכ םיכתחב 03 -ב ןוטבמ תואסנולכ ישאר ק"מ  89.02.0050
      

  2,800.00      35.00    80.00 03 -ב םוקמב 04 -ב ןוטב רובע תפסות ק"מ  89.02.0740
      

 48,000.00     320.00   150.00 CLSM ק"מ  89.02.0802
      
W004 -פ גוסמ םיכיתר םיעלוצמ ןויז תוטומ     89.02.0822
םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת יפל ןוטב ןויזל      

109,200.00   4,200.00    26.00 םיכרואהו ןוט   
240,870.00 100 קרפ תת 20.98 כ"הס  

      
01 ק ר פ  ת ת  50.98 ק ר פ  ת ת       
      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     89.05.0102
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

  2,380.00      34.00    70.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   
  2,380.00 01 קרפ תת 50.98 כ"הס  
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יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

5 ק ר פ  ת ת  91.98 ק ר פ  ת ת       
      
- לומשיח דומעל דוסי יגרב תנקתהו הקפסא     89.19.0001
לש םיילאמיסקמ םירטקב דוסי יגרב 8-4       
    04M 3 ללוכ ,בולכב םינוולוגמו םיחתורמ  
הדלפ תינבתו ןוגיע חול ללוכ ,תויקסידו םימוא      
עוציב ללוכ ,םיגרבה לש תקייודמ הקיציל      
יגרב בולכו ןויזה ילזרב ךותיר י"ע דוסי תקראה      
תנוולוגמ הדלפמ ספ תאיצי ללוכ ,דוסיה      
הקפסא ללוכ ,דוסי תקראה רובע ךתורמ      
לכה ,ירושרש רוניצמ םילוורש תנקתהו      

 30,581.00     577.00    53.00 'פמוק תוינכתלו טרפמל םאתהב  
 30,581.00 5 קרפ תת 91.98 כ"הס  

      
1 ק ר פ  ת ת  32.98 ק ר פ  ת ת       
      
השקהה תטישב חודק יכנא סנולכ     89.23.0550
    )eliP-orciM( רטוקב רתאב קוצי 03 -ב ןוטב  

114,800.00     280.00   410.00 מ"ס 54 רטמ   
      
השקהה תטישב חודק יכנא סנולכ     89.23.0570
    )eliP-orciM( רטוקב רתאב קוצי 03 -ב ןוטב  

 47,250.00     525.00    90.00 מ"ס 06 רטמ   
      
54 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     89.23.0685

  2,460.00       6.00   410.00 03 -ב םוקמב 04 -ב ןוטבב שומיש רובע מ"ס רטמ   
      
06 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     89.23.0700

  1,035.00      11.50    90.00 03 -ב םוקמב 04 -ב ןוטבב שומיש רובע מ"ס רטמ   
165,545.00 1 קרפ תת 32.98 כ"הס  

      
02 ק ר פ  ת ת  15.98 ק ר פ  ת ת       
      

  4,480.00      28.00   160.00 ךמת תוריקו םירשג ינבמל הריפח ק"מ  89.51.0180
      

  1,260.00      63.00    20.00 ךמת תוריקו םירשג ינבמל אבומ יולימ ק"מ  89.51.0220
  5,740.00 02 קרפ תת 15.98 כ"הס  

445,116.00 53 עטקמ SCO תודוסי -היצקורטסנוק 98 כ"הס  

      
ב צ ק ה  09 ק ר פ       
      
י 'ג ר  ב צ ק ה  20.09 ק ר פ  ת ת       
      

590,747.00 590,747.00     1.00 'פמוק )ינלבקה הזוחה ךרעמ 1%( י'גר בצקה 90.02.0010
590,747.00 י'גר בצקה 20.09 כ"הס  
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יללכ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה  30.09 ק ר פ  ת ת       
      
העונת ירדסה ללוכ םיינמז העונת ירדסה     90.03.0010
העונת ןנכתמ ללוכו תולילב םיעצובמה םיינמז      
דויצה לכ ללוכו חקפמ ללוכ תוחיטב יתווצו      
ןיב ללוכ ריחמה .תודובעה עוציבל שרדנה      
לככ רדסהה לש הקזחה ,תוקתעה .1 רתיה      
לככ רושיאו ןונכתל העונת ץעוי .2 שרדייש      
יכ ןובשחב איבי ןלבקה .טקיורפב שרדייש      
תרטשמ י"ע ונתניי רשא םיינורקעה םירושיאב      
עוציב תליחת ינפל םילשורחי תייריעו לארשי      
,םימורגה רושיאל ןלבקה גיציש תוינכתה לע      
העונת תויעבמ האצותכ םייוניש לוחל םילוכי      
עוציב תילחת ינפל ,ןהשלכ תורחא תוביסמו      
תעמ שרדיי אוה ןכ לעו ,הכלהמבו הדובעה      
תוינכתב םינוכדע עצבלו רשאל ,ןנכתל תעל      
לולכ לוכה .המאתהב חטשב ןמושיי ןפואבו      

3,600,018.00 220,050.00    16.36 .הקוזחת ץעוי תוברל שדוח  
3,600,018.00 העונת ירדסה 30.09 כ"הס  

      
ם י ע ו ט  ם י מ ר ז  י נ פ מ  ה נ ג ה  40.09 ק ר פ  ת ת       
      
םיעות םימרז ינפמ הנגה ךרוצל םילבכ ןוגימ     90.04.0010
והימרי בוחרב ,הרש רשג תייצקורטסנוק לע      

100,000.00 100,000.00     1.00 'פמוק "BPO -ןנכתמה תייחנה יפ לע  
100,000.00 םיעוט םימרז ינפמ הנגה 40.09 כ"הס  

4,290,765.00 בצקה 09 כ"הס  

41,132,725.70 יללכ כ"הס

 
53 עטקמ םיאנשו םירשיימ הנבמ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      

  7,770.00     555.00    14.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  02.01.0010
      
,םהשלכ םיכתחב  03-ב ןוטבמ שאר תורוק     02.01.0080
)''yrrulS''( םירופח תוריק ןוילע סלפמב תוקוצי      

 34,075.00   1,175.00    29.00 תואסנולכ וא ק"מ   
      
,םהשלכ םייבועב 03-ב ןוטבמ יופיצ תוריק     02.01.0100
בושיחל יבועה( םהיניבו תואסנולכ דגנכ תוקוצי      
ןמוסמה יטרואיתה יבועה קרו ךא וניה      
תואסנולכ רושימ ינפל ריקה ינפמ תוינכותב      
ןיבש חפנה רובע םלושי אל ,ןופידה      
םיצוקה ןוגיעו חודיק תוברל )תואסנולכה      

 60,000.00   1,500.00    40.00 .תואסנולכל ק"מ   
      
      

101,845.00 10.20.20 קרפ תתב הרבעהל
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53 עטקמ םיאנשו םירשיימ הנבמ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

101,845.00 מהעברה      
      
      
םייבועב 03-ב ןוטב יחטשמו ןוטב יפצרמ     02.01.0110

120,000.00   1,000.00   120.00 .םהשלכ ק"מ   
      
ןיב םירטקב לוגע ךתחב 03-ב ןוטב ידומע     02.01.0140

  7,900.00   1,580.00     5.00 .מ"ס 07-04 ק"מ   
      
םיכתחב ינבלמ ךתחב 03-ב ןוטב ידומע     02.01.0190

  1,465.00   1,465.00     1.00 .םהשלכ ק"מ   
      

 24,225.00   1,425.00    17.00 מ''ס 02 יבועב 03-ב ןוטבמ תורקת ק"מ  02.01.0350
      

 75,350.00   1,370.00    55.00 מ''ס 52 יבועב 03-ב ןוטבמ תורקת ק"מ  02.01.0360
      

101,640.00   1,155.00    88.00 מ''ס 04 יבועב 03-ב ןוטבמ תורקת ק"מ  02.01.0380
      

 84,000.00   1,400.00    60.00 מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק ק"מ  02.01.0470
      

 14,300.00   1,300.00    11.00 מ"ס 03 יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק ק"מ  02.01.0480
      

105,825.00   1,245.00    85.00 מ"ס 04 יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק ק"מ  02.01.0490
      

 18,907.00      37.00   511.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0740
      
ןויזל W005 -פ םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0824

447,200.00   4,300.00   104.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644ל ןוטב ןוט   
      
מ"ס 2 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     02.01.0930

  6,975.00      15.50   450.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
1,109,632.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

1,109,632.00 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0013
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      
4 יבועב לבא ,50.40.20.91 קרפ תת/קרפב      

 23,625.00      25.00   945.00 מ"מ ר"מ   
      

 27,300.00     650.00    42.00 .02-ב ןוטבמ םיעופישל הדמ תקיצי ק"מ  05.01.8020
 50,925.00 םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

 50,925.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
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53 עטקמ םיאנשו םירשיימ הנבמ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ם י ר ש י י מ ה  ר ד ח ל  ם י ח ת פ  02.60 ק ר פ  ת ת       
)ר י י פ י ט ק ר (      
      
.מ"ס 032X054  לש ללוכ לדוגב הפפר תדיחי     06.20.0010
תדדובמו המוטא תיפנכ וד תלד תללוכ הדיחיה      
תלדה לעמ חתפו מ"ס 032X522  תודימב      
ענוממ ןולח ללוכש מ"ס 59X032 תודימב      
מ"ס 191X59 תודימב ןשע רורחשל יטמוטוא      
,מ"ס 39X59 תודימב םיחתפ םע עובק קלחו      
,םיליפורפ ,ףוקשמ ,םיעובק םיקלח ללוכ      
לכו תוידי ,לוענמו רדניליצ ןוגכ הליענ ירזיבא      
יפל ןווגו עבצ .הדובעה תמלשהל שרדנה      
לע לכירדאה רושיא שרדנ .לכירדאה תריחב      

 30,000.00  30,000.00     1.00 'פמוק SHOP DRAWING.  
      
מ"ס 023X054 תודימב העובק הפפר תדיחי     06.20.0020
תיתחתב מ"ס 02 הבוגב המוטא העוצר םע      
,ףוקשמ ,םיעובק םיקלח ללוכ ,הדיחיה      
.שרדנ רשא לכו םיכמות םידומע ,םיליפורפ      
לש הרזחב רוביחו קוריפ תורשפא תשרדנ      
יפל ןווגו עבצ .דויצה תסנכה ןמזב הדיחיה      
לע לכירדאה רושיא שרדנ .לכירדאה תריחב      

 26,100.00   8,700.00     3.00 'פמוק .'Shop Drawings'  
      
,תדדובמו המוטא ,העובק הפפר תדיחי     06.20.0030
ענוממ ןולח ללוכ ,מ"ס 023X054 תודימב      
מ"ס 66X75 תודימב ןשע רורחשל יטמוטוא      
,םיעובק םיקלח ללוכ ,חופמ חתפו ןוילע קלחב      
רשא לכו םיכמות םידומע ,םיליפורפ ,ףוקשמ      
שרדנ .לכירדאה תריחב יפל ןווגו עבצ .שרדנ      

 11,600.00  11,600.00     1.00 'פמוק .'sgniwarD pohS' לע לכירדאה רושיא  
      
םע מ"ס 023X054 תודימב הפפר תדיחי     06.20.0040
תיתחתב מ"ס 02 הבוגב המוטא העוצר      
דחא דצל תחתפנ הפפר תלד תללוכה ,הדיחיה      
דצב העובק הדיחי ,מ"ס 041X522 תודימב      
תיליע הדיחיו ,מ"ס 09X032 תודימב תלדה      
םיקלח ללוכ ,מ"ס 09X032 תודימב העובק      
ןוגכ הליענ ירזיבא ,םיליפורפ ,ףוקשמ ,םיעובק      
לכו םיכמות םידומע ,תוידי ,לוענמו רדניליצ      
יפל ןווגו עבצ. תודובעה םויסל שרדנ רשאה      
לע לכירדאה רושיא שרדנ .לכירדאה      

 11,600.00  11,600.00     1.00 'פמוק .'Shop Drawings'  
 79,300.00 )רייפיטקר( םירשיימה רדחל םיחתפ 02.60 כ"הס  
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53 עטקמ םיאנשו םירשיימ הנבמ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י א נ ש ה  ר ד ח ל  ם י ח ת פ  12.60 ק ר פ  ת ת       
)ו פ ר ט (      
      
לדוגב העובק הדיחי תללוכה הפפר תדיחי     06.21.0010
,ףוקשמ ,םיעובק םיקלח ללוכ מ"ס 081/054      
לכו םיעובק םידומע ,תוידי ,הליענ ירזיבא      
רדחל לכירדאה תריחב יפל ןווגו עבצ ץשרדנה      

 24,000.00  12,000.00     2.00 חתפ טרפ יפל )ופרט( םיאנש 'חי   
      
תלד תללוכה 041/054 תודימב הפפר תדיחי     06.21.0020
םיקלח ללוכ מ"ס 522/041 לדוגב הפפר      
םידומע ,תוידי ,הליענ ירזיבא ,ףוקשמ ,םיעובק      
תריחב יפל ןווגו עבצ ץשרדנה לכו םיעובק      

  6,000.00   6,000.00     1.00 חתפ טרפ יפל )ופרט( םיאנש רדחל לכירדאה 'חי   
 30,000.00 )ופרט( םיאנשה רדחל םיחתפ 12.60 כ"הס  

109,300.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  

      
ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
י ט נ ג מ  ה ד ש  ת ל ב ג ה  14.80 ק ר פ  ת ת       
      
טוריפו תורעה FLE הנירק ןוגימ קרפ      
תוינכתב ףרוצמש יפכ םישגדההו םירמוחה      
לש חכומ ןויסנ ןלבקה לע ףרוצמה טרפמבו      
תופידע .ךוכיסהו ןוגימה םוחתב םינש 7 לעמ      
תנקתהב OSI-ל ףקת הכמסה לעב ןלבקל      
ןלבקה לע .ג"מלאת\םייטנגמ תודשל ךוסימ      
םרט ןוגימ תינכות הנירקה ץעויל שיגהל      
םיחטשה טוטרש :תללוכה עוציבה תליחת      
רמוחה גוסו תודימ ללוכ ךוכיסה ןקתוי םהב      
יחטשמ תקראה םוקימ .תובכשה רפסמ ןויצב      
קוח י"פע תילמשח תופיצר ךרוצל הדלפה      
רצומה לש תוכיא תקידב  תדועת .למשחה      
דחא לכל ןרציה לש תוכיאה רקבמ י"ע המותח      
תליחת .ןלבקה שמתשי םהב ךוכיסה ירמוחמ      
רחאל קר לחת עצבמה ןלבקה י"ע הדובעה      
תוירחאב .הנירקה ץעוי לש בתכב ורושיא      
תאצמהל גואדל ונובשח לעו עצבמה ןלבקה      
ךמסומ הנירק דדומ י"ע םותח יפוס הקידב חוד      
י"ע רשואיש( הביבסה תנגהל דרשמה םעטמ      
הנירק דדומ י"ע הנירק חוד .)הנירקה ץעוי      
רוזאב יטנגמה ףטשה תדרוה תחכוהל ךמסומ      
הייהשכ רדגומה זופשאה תקלחמב ןוגימה      
תנגהל דרשמה י"ע תצלמומה המרל הפיצר      
,הדובע תודמע ,הייהש ירוזאב ,הביבסה      
סואגילימ 4 לע םוקמ ףאב הלעת אל הנירקה      
ןלבקה לע הלח ןוגימה תוניקת תודימע      
תנגהל דרשמה תויחנהל םאתהב ,עצבמה      
.הביבסה      
      
ןיגב םישרדנה םיחוטיבה ויהי עצבמה ןלבקל       
.תינלבק הדובע עוציב      

14.80.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 1015 ככ   .../072 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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53 עטקמ םיאנשו םירשיימ הנבמ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
5-כ לש ןמז קרפל תוירחא ןתי עצבמה ןלבקה       
למשחה תיתשתו החנהב( ןוגימל תוחפל םינש      
.)יטוראתה רקסל םאתהבו ,התרוצתב תראשנ      
      
םיטקייורפמ םינוש םיצילממ 5 ריבעי ןלבקה       
.רתוי וא המוד יפסכ ךרע ילעב ,םימוד      
      
ןתני עצבמה ןלבקה תדובע םויסל יפוס רושיא       
הדובעה עוציב רמגב הנירקה ץעוי י"ע      
      
עוציב םויסב ונובשח לע קיפנהל עצבמה       
דדומ י"ע הנירק חוד ,הנבמה לומשחו ןוגימה      
יטנגמה ףטשה תדרוה תחכוהל ךמסומ הנירק      
הייהשכ םירדגומה רפס תיבב םיללחה לכב      
תנגהל דרשמה י"ע תצלמומה המרל הפיצר      
,הדובע תודמע ,הייהש ירוזאב ,הביבסה      
.סואגילימ 4 לע םוקמ ףאב הלעת אל הנירקה      
      
טרפמב םושרל םאתהב ויהי םירמוחה לכ       
ןנכתמ י"ע ורשואיו רכומ קפס י"ע וקפוסיו      
.למשחה      
      
רמוחה לש תובכשל תוסחייתמ תויומכה       
.ליעל תוינכתבו ףיעסב ןיוצמל םאתהב      
      
leets nocilis detneiro( ןוקיליס/םיאנש תדלפ     08.41.0009
    noN( 05.0 יבועב תוחול לש תובכש רפסמב  
5( מ"מ 57.1 לש ילאמינימ ללוכ יבועל דע מ"מ      
דודיב תבכש תוללוכה וזל וז תוקבדומ תובכש      
.) תילמיסקמ תודגנתה רצייל תנמ לע ינוולג      
לש תודעותמ תונוכת תלעב ןוקיליס תדלפ      
dessecorP ylluF ,detneirO:אבה טוריפה      
    noN תוחפל לש תיסחיתיטנגמ תורידח לעבו  
הדלפה לש תוילויבמרפ ירושיא ללוכ 0005      
ףס תשירד ,ןרציה לש וא/ו תכמסומ הדבעממ      
ןופצ וא הפוריא היהת הדלפה לש רוציה ץראל      
.קוחרה חרזמהמ אל הרקמ לכב ךא הקירמא      
לש רוציה ץרא רוקמ רושיא שיגהל ןלבקה לע      
- הקל יופיצםאות קפס ןובשח וא/ו רמוחה      
הרעה .הדלפה ידיצ ינשמ םיאנש תדלפל דודיב      
לאו הדלפה לא םוינימו לאה רוביח - ףיעסל      
יטסלפ לביד ךרד םיגרב תועצמאב השעי ריקה      
חול ןיבל םוינימולאה חול ןיב ינוולג עגמ ענמיש      
תנמ לע ריפה תוריק תא חיטשהל שי( .הדלפה      

192,000.00     480.00   400.00 )ריווא יחוורמ עונמל ידכ, קלח חטשמ רוציל רטמ   
      
תוחול תשינל תוריקו תורקת ןוגכ יופיח      
.תוינכתו טרפמל םאתהבלמשח      
      
      

192,000.00 14.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../073 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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53 עטקמ םיאנשו םירשיימ הנבמ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

192,000.00 מהעברה      
      
      
רוקמה ןוויכב תנקתומה םוינימולא תוחול      08.41.0011
שומיש י"ע תעצבתמ וז הבכיש  .טלופה      
תילמשח תוכילומ ילעב םוינימולא תוחולב      
הבכש .ךרע תווש וא 0 0501- גוסמ ההובג      
.תוחפל מ"מ 4 היהת הבכש יבוע תחא      
4X01 -8  - מ רתוי אל לש תילוגס תודגנתה      
    ?/m תוכילומ ירושיא שיגהל ןלבקה לע  

152,000.00     380.00   400.00 .רוצייה רוקמ לשו םוינימולאה לש תילמשח ר"מ   
      
    CVP ןיבל תיטנגמה הדלפה תועירי ןיב 08.41.0012
בכעמ CVP דודיב ןקתוי םוינמולאה תועירי      
תוחולה תנקתה תעב מ"מ 2 לש יבועב הריעב      
יתש ןיב ינוולג רשק תעינמ ךרוצל ,ריקל      
תוכתמה ןיב)היזורוק(ךותישה דודיעו תוכתמה      

 48,000.00     120.00   400.00 . םידדובמ םיגרבב שמתשהל שי .וללה ר"מ   
      
ךרוצל הביבסה תוכיאל דרשמה לומ לופיט     08.41.0013
םיאנש תנחת תמקהל םירתיה תאצמה      
ג"מ ךרעמ לכל 'פמוק םיאנש תנחת תלעפהלו      
לכו םימולשתה לכ ללוכ ,םיישאר למשח תוחולו      
רתיהו המקה רתיה( .םישרדנה םילטיהה      

 42,000.00  42,000.00     1.00 'פמוק )הלעפה  
      
תקראהל ורבוחי םוינימולאהו הדלפה תוחול      
01 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ י"ע הנבמה      
.ריחמב לולכ .ר"ממ      

434,000.00 יטנגמ הדש תלבגה 14.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש - ל מ ש ח  99.80 ק ר פ  ת ת       
      

  3,500.00   3,500.00     1.00 'פמוק למשחה קוח יפל הנבמ תקראה 08.99.0040
      
םייתכ םירזיבאהו דויצה לכ רוביחו הקראה     08.99.0050

  3,800.00   3,800.00     1.00 'פמוק .הקראה ספל  
  7,300.00 תונוש- למשח 99.80 כ"הס  

441,300.00 למשח 80 כ"הס  

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
לע ,םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.01.0010

 97,500.00      75.00 1,300.00 )ינכטה רדחל( הרקת לעו םייכנא םיחטש ר"מ   
      
      
      
      
      
      

 97,500.00 10.90.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../074 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
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53 עטקמ םיאנשו םירשיימ הנבמ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 97,500.00 מהעברה      
      
      
תשר MPX ינתיווזב חיטה תוניפ לכ קוזיח     09.01.0020
םג ,ךרואה לכל .יס.יו.יפ םיפוצמ תנוולוגמ      
,םיטרפ יפ לע תויקפואב םגו תויכנא תוניפב      

 13,300.00      35.00   380.00 ינכט טרפמו תוינכת רטמ   
110,800.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

110,800.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      
ה ע י ב צ  11 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
עבצב תורקתו םידומע תוריק תעיבצ     11.01.0010
םינפ חיט לע ע"ש וא "0002 לירקרפוס"      
ע"ש וא ליפרובמט דוסי עבצ תבכש תוברל      
יפל( ע"ש וא 0002 לירקרפוס תובכש שולשו      
רדחלו )םירשיימה רדחל - ESIG תויחנה      

 52,000.00      40.00 1,300.00 ופרטה ר"מ   
      
לע לש םינותחת מ"ס 01-ו ןוטב תופצר תעיבצ     11.01.0020
מ"ס 01 בחורב העוצרו קלחומ ןוטב תפצר יבג      
3 םשייל שי ,הפצרל הדומצה ,תוריקה לש      
053 לש ללוכ יבועל יסקופא עבצ תובכש      
תרבח לש LS קלטקיפא דוסי תבכש:ןורקימ      
םייניב תבכש.ר"מ 6 -ל רטיל 1 .ע"ש וא רובמט      
ןווגב ע"ש וא רובמט תרבח לש 08 יסקופוקא      
LAR. 1גולטק יפל לכירדא י"ע שקובמה ריהב      
ישמ EP סלגמט הנוילע הבכש.ר"מ 5 -ל רטיל      
תבכשל ההז ןווגב ע"ש וא רובמט תרבח לש      
םושייו חטשה תנכה.ר"מ 8 -ל רטיל 1 .םייניבה      
ךרוצ שיו הרקמב.ןרציה תוארוהל םאתהב      
תחירמ עצבל שי ,ןוטבה רושייו הקלחהב      
לש 0004 סיירב רטסאמ יסקופא לטכפש      
07 תסלפתמ הדמ וא ,ע"ש וא רובמט תרבח      
    LF קה לע םושיי.ע"ש וא רובמט תרבח לש  
ג"ע אל הרקמ לכבו( יטנמצ חיט ג"ע תורי      
הקפסא  ללוכ ריחמה.)יאקירמא לטכפש      

 57,500.00     115.00   500.00 )םירשיימ רדחל SIGE תויחנה יפל( .הדובעו ר"מ   
109,500.00 העיבצ תודובע 10.11 כ"הס  

109,500.00 העיבצ 11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1015 ככ   .../075 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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53 עטקמ םיאנשו םירשיימ הנבמ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
5 יבועב הרוסנ ןבא תוחולב ןוטב תוריק יופיח     14.01.0010
תריחב יפל ,הזבוט/שיטלת דוביעבו ןווגב מ"ס      
51 ילמנימ הבוג תיזפרט ןבא ללוכ ,ןנכתמ      
,בוטר עוביקב עוציבה .מ"ס 54 ילמיסקמ ,מ"ס      
םיקשימ דוביע ,םינגוע ,ןויז תשר תוברל      
ףיעס יפל( 22GD/81GD טרפ יפל .םייולימו      

 45,600.00     380.00   120.00 )י"תנב 0518.10.41 ר"מ   
 45,600.00 תוריק יופיח 10.41 כ"הס  

 45,600.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  

      
ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  32 ק ר פ       
ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו       
      
ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  10.32 ק ר פ  ת ת       
ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו  ם י ח ו ד ק       
      
eliporciM( השקהה תטישב חודק יכנא סנולכ     23.01.0574

109,220.00     635.00   172.00 מ"ס 08 רטוקב רתאב קוצי 03-ב ןוטבמ ) רטמ   
      
השקהה תטישב חודק יכנא סנולכ     23.01.0576
    )ELIP-ORCIM( רתאב קוצי 03-ב ןוטב  

419,725.00     815.00   515.00 מ"ס 09 רטוקב רטמ   
      
08 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0720

  2,941.20      17.10   172.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס רטמ   
      
09 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0730

 11,124.00      21.60   515.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס רטמ   
543,010.20 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 כ"הס  

543,010.20 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס  

      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  ת ר ש כ ה  01.14 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש לכ ללוכ ,ע"ש וא "יונ בר" יפ לע קורי גג     41.10.0010
ןושיד ,'וכו זוקינ תבכש ,םישרוש יליבגמ ,ףוטה      
םימ ירוביח ללוכ אל ,הנשב םיימעפ סמת יטיא      

216,000.00     900.00   240.00 למשחו ר"מ   
216,000.00 עקרק תרשכה 01.14 כ"הס  

216,000.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1015 ככ   .../076 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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53 עטקמ םיאנשו םירשיימ הנבמ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      

 39,000.00      26.00 1,500.00 .ךמת תוריקו םירשג ינבמל הריפח ק"מ  51.02.0180
 39,000.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  ע צ מ  ת ו ב כ ש  30.15 ק ר פ  ת ת       
מ "ו ג א       
      

 12,250.00      98.00   125.00 .'א גוס עצמ ק"מ  51.03.0010
 12,250.00 מ"וגא תויתשתו עצמ תובכש 30.15 כ"הס  

 51,250.00 הלילס תודובע 15 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  99 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  10.99 ק ר פ  ת ת       
      
םוטיא תכרעמ י"ע הנבמה תפצר םוטיא     99.01.0010
תוקבדנ תודחוימ SBS תוינמוטיב תועירימ      
וא( מ"מ 5 יבועב ,)רקזפ( B-ERP גוסמ ןוטבל      
טרפמב רומאה י"פע ע"וש תוערי תכרעמב      
,תופיפחה יטרפ לכ עוציב תוברל ,)ינכטה      
תכרעמ עוציבל שורדה לכו ,תויורבחתהה      
יפ לע םוטיאה תכרעמ עוציב .תמלשומ םוטיא      
הפצרה לש היפרגופוטה      
,םידוביעה לכ ללוכ ,תיכנא/עופישב/תיקפוא      
תומלשה ,םיצוק לש תורידח םוטיא ,תויפחה      
הנקתהו םוטיא ,תרדוח תרנצ ביבס םינוקיתו      
טרפמב רומאה לכו ,הפצרה ףקיהב תונספטב      

 27,600.00     120.00   230.00 .םיטרפבו ינכטה ר"מ   
      
עקרקב הנבמ תוריקו ףתרמ תוריק םוטיא     99.01.0011
לש הזתה י"ע החותפ הריפחב קוצי ןוטבמ      
וא "םוגיסקלפ" גוסמ ,יביכר וד ,ינמוטיב סקטל      
,מ"מ 4 דע לש תובכשב עצובת הזתהה .ע"וש      
ריחמה .)שביב דודמ( מ"מ 7 לש ללוכ יבועבו      
רמוח( רמירפ תובכש עוציב ,חטש תונכה ללוכ      
6 כ"הס ,םוטיאה תובכש ,)השקמה אלל      
רמוחב תומלשהו םינוקית תוברל ,םירבעמ      
טרופמה י"פע לכה ,םיאתמ יביכר וד ינמוטיב      
05% כ"הס .םיטרפבו דחוימה ינכטה טרפמב      

 20,400.00     170.00   120.00 תומכהמ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 48,000.00 10.99.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../077 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     077 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

53 עטקמ םיאנשו םירשיימ הנבמ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 48,000.00 מהעברה      
      
      
עקרקב הנבמ תוריקו ףתרמ תוריק םוטיא     99.01.0012
לש הזתה י"ע החותפ הריפחב קוצי ןוטבמ      
גוסמ ,יביכר וד ,ינמוטיב םוטיא רמוח      
הזתהה .ע"וש וא "2 קטיפורפ סקלפופאנ"      
לש ללוכ יבועבו ,תוחפל תובכש יתשב עצובת      
תשר םושיי תוברל ,)שביב דודמ( מ"מ 4      
תונכה םג ללוכ ריחמה .תובכשה ןיב סלגרטניא      
םינוקית ללוכו ,רמירפ תובכש עוציבו חטש      
ינכטה טרפמב טרופמה י"פע לכה ,תומלשהו      

 15,600.00     130.00   120.00 .תומכהמ 05% כ"הס .דחוימה ר"מ   
      
תועצמאב הסינכ יפסב םוטיאה תמלשה     99.01.0013
גוסמ יביכר וד ירמוטסלא ןמוטיב לש תוחירמ      
"דיפס םוגיטסמ" וא "שוביי ריהמ סקימוטסלא"      
4 לש ללוכ יבועבו תובכש רפסמב ,ע"וש וא      
רמיירפ עוציב תוברל ,)שביב דודמ( מ"מ      
טרפמב רומאכ לכה ,חטש תנכהו םיאתמ      

    800.00      80.00    10.00 םיטרפבו ינכטה ר"מ   
      
םימוטא תוגג םוטיא ינפל תרשקמ הבכש     99.01.0014
י"ע ,רמיירפה יבג לע ,תוינמוטיב תועיריב      
יבועב , 52/501 גוסמ םח ןמוטיב לש תוחירמ      

  8,750.00      35.00   250.00 חטשה ינפ תקלחהל דעו תוחפל מ"מ 2 ר"מ   
      
תועירי לש תובכש יתשב תוגג םוטיא     99.01.0015
יבועב, S.B.S רמילופב תורפושמ תוינמוטיב      
לכב תומחלומ תועיריה .א"כ ,M גוס מ"מ ,4      
,הנכהה תודובע לכ תוברל תיתשתל ןחטש      

 25,000.00     100.00   250.00 .דחוימה ינכטה טרפמב רומאה לכו רמיירפה ר"מ   
      
רובע ,מ"מ 4 יבוע תועיריב םוטיאל תפסות     99.01.0016
תפסותה .םישרוש דגנ רמוח תוליכמה תועירי      
,רמוחה תא וליכי רשא תועיריה תובכש 2 רובע      
םע תובכש יתש ללוכה םוטיאה חטשל הדידמה      

  2,500.00      10.00   250.00 .רמוחה 'חי   
      
דגנ רמוח תוליכמה תוינמוטיב תוחירמב םוטיא     99.01.0017
וא "םוטיב" תרבח לש "ןגיטסמ" ןוגכ םישרוש      
תכרעמה .)שביב דודמ( מ"מ  4 יבועב ע"וש      
תובכש 3 -ב תמשוימ םישרוש ינפב הדימע      
רמירפ עוציבו חטש תנכה תוברל .תוחפל      

    700.00      70.00    10.00 דחוימה ינכטה טרפמהו ןרצי תוארוהל םאתהב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

101,350.00 10.99.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../078 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     078 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

53 עטקמ םיאנשו םירשיימ הנבמ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

101,350.00 מהעברה      
      
      
תוריקו תופצר ,תוגגב תרנצ תורידח םוטיא     99.01.0018
תוינמוטיב תועירימ םוטיא תכרעמב םימוטאש      
ללוכ 6" דע רטוקב ,המיאתמ תרחא תכרעמ וא      
רזיבא לש הנקתהו הקפסה ,םידוביעה לכ      
םע ע"וש וא "רמלד" גוסמ יתשורח םוטיא      
תינמוטיב העירימ םיילושו ןרפואנמ לוורש      
קווח ללוכ .לעפמב רזיבאה ףוג לא תמחלומ      
רומאכ לכה ,יליטוב םוטיא טרסו ,הטסורינ      

  1,200.00     400.00     3.00 .םיטרפבו טרפמב ר"מ   
      
תוריק רובע ךא ,ל"נכ תרנצ תורידח םוטיא     99.01.0019
תומשוימה םוטיא תוכרעמב םימוטא םירוזאו      
ךא ,ל"נכ יתשורח רזיבא י"ע ,תוזתה/תוחירמב      
,ע"וש העירי וא "ידרק" תעירימ םיילוש םע      

    900.00     300.00     3.00 .םוטיאה תנרבממל תורבחתה תרשפאמה 'חי   
      
חפ רזיבא י"ע תרנצ תומולא תרידח םוטיא     99.01.0020
ןקתומ ,מ"בלפ וא רונתב עובצ ןוולוגמ      
מ"מ 3 יבועב חול ללוכה הקיציה רחאל/הקיציב      
םינק םע ,םימל םוטא ,לעפמב ךתורמ      
םיבחר םיילושו ,תרנצה ירבעמל םיכתורמ      
טרפמב רומאכ לכה ,םוטיאה תורבחתה ךרוצל      
םירדוחה םילוורשה תומכ יפל הדידמה .ינכטה      

    600.00     200.00     3.00 .םוטיאה ךרד ק"מ   
      
תרבועה תרנצ ןיב( תרנצ ילוורש ךותב םוטיא     99.01.0021
גוסמ המיטא תחשמ לש הרדחה י"ע )לוורשב      
    QAPOTS תוברל ,מ"ס 01 קמועל ע"וש וא  
ץחלב רדחומה יוביג ליפורפ ,חטש תנכהו יוקינ      
יטנמצ רמוחב הריגסו ,המיטאה תחשמ ינפל      

    720.00     120.00     6.00 לעמ ןרציהמ ךר רטמ   
      
תרנצ םגו וא תרנצ תומלא תרידח םוטיא     99.01.0022
,יתשורח רזיבא הילע ביכרהל ןתינ אלש תדדוב      
,יביכר וד ינמוטיב ןתירואילופ תקיצי י"ע      
4 יבועב ,תינמז תינבת ךותל ,םיקצומ 001%      
רומאכ לכה ,ביבסמ םוטיאל הפיפחבו מ"ס      

    600.00     200.00     3.00 .הקיציל ריחמה .ינכטה טרפמב רטמ   
      
,03 -ב ןוטב י"ע תוגגב םוטיאל םיעופיש תריצי     99.01.0023
)םילגרס( תונולבש תרזעב םיעופישה עוציב      

 15,000.00     750.00    20.00 .םידיחא םיעופיש תלבקל ,םוינימולא ילגרסו רטמ   
      
י"ע תוינמוטיב תועיריב םוטיאה לע הנגה     99.01.0024
מ"ס 6 יבועב ,םיעופיש םע 03 -ב ןוטב תבכש      
מ"מ 6 רטוק תשר עלוצמ ןויז תוברל ,תוחפל      

 15,000.00     750.00    20.00 .מ"ס 51 לכ ר"מ   
      
      
      

135,370.00 10.99.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../079 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     079 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

53 עטקמ םיאנשו םירשיימ הנבמ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

135,370.00 מהעברה      
      
      
תקיצי י"ע הסינכ יפסב םוטיאה לע הנגה     99.01.0025
יפוס קזוח לעב םיאתמ יתשורח ןוטבמ המלשה      
בחורבו מ"ס 5 לש ילמינימ יבועב ,הובג      
םיטגרגא תפסוה תוברל ,מ"ס 52 לש ילמינימ      
תמגודכ ,ןרציה תוארוה י"פע ךרוצל םאתהב      

  1,800.00     120.00    15.00 ע"וש וא "412 טוארג הקיס" ר"מ   
      
תורבחתה ןכו םינבמ ןיב תויורבחתה םוטיא     99.01.0026
יפוקשמ ביבס ןכו תולק תויצקורטסנוקל      
תועירי לש תועוצר תללוכה תכרעמ י"ע םיחתפ      
    MDPE תיתשתל תוקבדומ מ"ס 02 בחורב  
תרבחמ תכרעמה .הבע קבדב ןחטש לכב      
וא "תויגולונכט ןמשיפ" י"ע קוושמה "סקינאופ"      
.ע"וש וא "קטבד" תרבחמ גרובלרט תכרעמ      
םוטיאל תיתשת תוברל מ"מ 2.1 תועיריה יבוע      

  2,500.00     250.00    10.00 .מ"מ 07.0 יבועב ןוולוגמ .ףפוכמ חפמ ר"מ   
      
חוטש םוינימולא לגרס לש הנקתהו הקפסא     99.01.0027
ץח ןגוע גוסמ םילבידב ןגועמ 3X04 ךתחב      

  3,150.00      45.00    70.00 מ"ס 51 לכ )BF( ר"מ   
      
ףפוכמ םוינימולא ליפורפ לש הנקתהו הקפסא     99.01.0028
מ"מ 5.1 יבוע , 5/03/7 ךתחב וידדצ ינשמ      
הקעמ /ריקל רבוחמ ,תועירי עוביקל תוחפל      
,מ"ס 02 לכ 61/5" מ"בלפ לביד יגרוב י"ע      
קיטסמב ריקל לגרסה ןיב המיטא תוברל      
וא "CF11 סקלפהקיס" גוסמ ינתירואילופ      

  2,925.00      45.00    65.00 םיטרפהו טרפמב רומאכ לכה ,ע"וש ר"מ   
      
5.0 יבועב EPDH רוחש ןליתאילופ תועירי     99.01.0029

  6,000.00      25.00   240.00 מ"מ ר"מ   
      

  3,600.00      15.00   240.00 ר"מ/רג 002 לקשמב ינכטואיג גרא ר"מ  99.01.0221
      
ןרטסילופ תוטלפ י"ע תוגג לע ימרת דודיב     99.01.0222
תימרת תודגנתה )dedurtxe( SPX ךושמ      
,יבוע מ"ס 1 לכל תוחפל r=13.0 תינייפוא      

 13,200.00      60.00   220.00 .מ"ס 6 יבועב ,תוחפל ק"מל ג"ק 03 לקשמ ר"מ   
      
הנגהל תיטסלפ העירי י"ע םוטיאה לע הנגה     99.01.0223
וא )ןורנג( 08 פוטסנג גוסמ םישרוש ינפב      
    001-BSW  לש הלופכ המחלה ללוכ ,ע"וש וא  
המלש הנגה תלבקל שורדה לכו ,תויפחה      

 25,000.00     100.00   250.00 .םיטרפבו טרפמב רומאכ ר"מ   
      
      
      
      
      
      

193,545.00 10.99.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../080 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     080 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

53 עטקמ םיאנשו םירשיימ הנבמ 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

193,545.00 מהעברה      
      
      
"יונ בר" י"ע קוושמ MSS-54 גוסמ קזח דבל     99.01.0224
תיטסלפה העיריה לע הרימשל ,ע"וש וא      

  1,500.00      50.00    30.00 םירבשנש םישרושמ ר"מ   
195,045.00 םוטיא 10.99 כ"הס  

195,045.00 םוטיא תודובע 99 כ"הס  

2,982,362.20 53 עטקמ םיאנשו םירשיימ הנבמ כ"הס

 
9102/9/42 ןוכדע ןוחיגה תודובע 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

)75 ק ר פ ( ם י מ  ת ו ד ו ב ע  - ם י מ  י ו ו ק  10 ק ר פ       
      
ה ד ל פ מ  ם י מ  י ו ו ק  ת ח נ ה  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
)1( םיללוכ עקרקב חנומה רוניצ תחנה יריחמ      
יגוס לכב הביצחה וא/ו הריפחה תודובע תא      
הכיפש רתאל רופחה רמוחה קוליס ,עקרקה      
ושמוש לש קודיהו רוזיפ ,הקפסא ,רשואמ      
תבכש דע הלעתה קמוע לכב 'א גוס עצמו      
רוזפ )2( .טרפ יפל לכה-טלפסאה      
ללוכ( םתגרבה וא םכותיר,םכותיח,תורוניצה      
םיכותיר י"ע םילושכמ רבעמ ,)תומאתה      
תעיבצ .םידמל תריצי וא/ו םיינוסכלא      
םירוביחה לכ )3( .תוגרבהב טמורקניצ      
תרזעב ועצובי שדחה וקל תויורבחתההו      
וקה תפיטש )4( .דבלב םייתשורח םירזיבא      
תמלשהו ןוקית ,יוטיח ,ץחל טסט עוציב ,גופסב      
.םישאר ןוקיתו ימינפ,ינוציח יופיצ      
      

 65,175.00     237.00   275.00 'מ 5.1 דע קמוע 3" ךותירב הדלפ רונצ תחנה רטמ  01.01.0010
      

 39,200.00     280.00   140.00 'מ 5.1 דע קמוע 4" ךותירב הדלפ רונצ תחנה רטמ  01.01.0020
      

121,440.00     368.00   330.00 'מ 5.1 דע קמוע 6" ךותירב הדלפ רונצ תחנה רטמ  01.01.0030
      

197,800.00     460.00   430.00 'מ 5.1 דע קמוע 8" ךותירב הדלפ רונצ תחנה רטמ  01.01.0040
      

623,700.00     495.00 1,260.00 'מ 0.2 דע קמוע 01" ךותירב הדלפ רונצ תחנה רטמ  01.01.0050
      

 13,000.00     520.00    25.00 'מ 0.2 דע קמוע 21" ךותירב הדלפ רונצ תחנה רטמ  01.01.0060
      

  2,785.00     557.00     5.00 'מ 0.2 דע קמוע 41" ךותירב הדלפ רונצ תחנה רטמ  01.01.0070
      

 13,080.00     654.00    20.00 'מ 0.2 דע קמוע 61" ךותירב הדלפ רונצ תחנה רטמ  01.01.0080
      

 73,605.00     701.00   105.00 'מ 5.2 דע קמוע 02" ךותירב הדלפ רונצ תחנה רטמ  01.01.0090
      
      
      

1,149,785.00 10.10.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../081 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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20/01/2020
דף מס':     081 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

9102/9/42 ןוכדע ןוחיגה תודובע 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,149,785.00 מהעברה      
      
      
דע לש קמועב 23" ךותירב הדלפ רוניצ תחנה     01.01.0110

663,570.00     909.00   730.00 מ 0.3 רטמ   
      
לכ רובע ,ללוכ 8" דע םימ וקל ריחמ תפסות     01.01.0120

 13,750.00      55.00   250.00 ףסונ הריפח קמוע 'מ 5.0 רטמ   
      
רובע ,ללוכ 61" דע 01" םימ וקל ריחמ תפסות     01.01.0130

 24,000.00      60.00   400.00 ףסונ הריפח קמוע 'מ 5.0 לכ רטמ   
      
5.0 לכ רובע 61"  לעמ םימ וקל ריחמ תפסות     01.01.0140

  4,680.00     117.00    40.00 ףסונ הריפח קמוע 'מ רטמ   
      
לש ןסחמל םתרזחהב רטוק לכב תורונצ קורפ     01.01.0150

 10,800.00      36.00   300.00 דיגאת רטמ   
      

  7,050.00      47.00   150.00 ק/ץנא )זוקינ ללוכ( םייקל שדח רוניצ תורבחתה 01.01.0160
      
וא ןוטבל םימאתומ םיעבצב תרנצ תעיבצ     01.01.0170

  6,800.00      68.00   100.00 הדלפל ר"מ   
      
01 גרד בלוצמ ןליטאילופמ ינמז וק תחנה     01.01.0200

 25,200.00      84.00   300.00 )הקראה עוציב ללוכ( מ"מ 36 ינוציח רטוק רטמ   
1,905,635.00 הדלפמ םימ יווק תחנה 10.10 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
יולימ( 'מ 00.4-00.0 קמועב תורוב תריפח     01.02.0001

 10,600.00      53.00   200.00 )'א גוס עצמב ק"מ   
      
עצמ םוקמב MSLC -ב הריפח יולימל תפסות     01.02.0002

700,000.00     250.00 2,800.00 'א גוס ק"מ   
      
הזור הרט גוסמ ןג תמדא רוזיפו הקפסא     01.02.0003

  1,320.00      66.00    20.00 מ"ס 03 דע לש תובכשב ק"מ   
711,920.00 רפע תודובע 20.10 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  ת ב כ ר ה ו  ה נ ק ת ה  30.10 ק ר פ  ת ת       
      

 22,050.00      49.00   450.00 ק/ץנא רזיבא תבכרה 01.03.0001
      

  3,870.00      18.00   215.00 ק/ץנא רזיבא קורפ 01.03.0002
      

 29,600.00      37.00   800.00 ק/ץנא הדלפ רוניצ ךותיר 01.03.0003
      

 16,800.00      21.00   800.00 ק/ץנא הדלפ רוניצ ךותיח 01.03.0004
      

  6,320.00     158.00    40.00 ריקב רוח תחיתפ 'חי  01.03.0005
      

  1,764.00      98.00    18.00 א.כ.ב תבכרה 'חי  01.03.0006
 80,404.00 30.10.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1015 ככ   .../082 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     082 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

9102/9/42 ןוכדע ןוחיגה תודובע 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 80,404.00 מהעברה      
      
      

    400.00      40.00    10.00 ק/ץנא הפיכ וא הטלפב וק םוטא 01.03.0007
      

  5,000.00     100.00    50.00 ק/ץנא ףוגמו ריוא םותסש תבכרה 01.03.0008
      

  3,400.00      85.00    40.00 ק/ץנא זוקנ רונצל הטפלק תבכרה 01.03.0010
      

  1,295.00     259.00     5.00 הכימתל הבגמ תקפסא 'חי  01.03.0011
      

  3,275.00     131.00    25.00 4" רונצמ ןומיס דומע תבכרה 'חי  01.03.0012
      

 10,500.00     300.00    35.00 'פמוק רטוק לכב יתריד/ישאר םימ דמ רוביחל הנכה 01.03.0013
      

  4,200.00     300.00    14.00 'פמוק היקשה תכרעמ שאר רוביחל הנכה 01.03.0014
      
ללוכ תמייק הדידמ תכרעמ תקתעהו קותינ     01.03.0015
לכו םימ וק זוקינ ,ךותיר תורוניצ ךותיח      

  9,000.00   1,500.00     6.00 'פמוק .תושרדנה תודובעה  
117,474.00 םירזיבא תבכרהו הנקתה 30.10 כ"הס  

      
ם י א ת  40.10 ק ר פ  ת ת       
      
ןיוזמ ןוטב לוגע םיפוגמ את הנקתהו הקפסא     01.04.0009

 27,412.00     623.00    44.00 מ"ס 05 רטוק ימורט 'חי   
      
ןיוזמ ןוטב לוגע םיפוגמ את הנקתהו הקפסא     01.04.0011

  2,028.00     676.00     3.00 מ"ס 06 רטוק ימורט 'חי   
      

  2,200.00   1,100.00     2.00 'מ 52.1 רטוקב הרקב את הנקתהו הקפסא 'חי  01.04.0013
      
ימורט ןוטבמ עבורמ את הנקתהו הקפסא     01.04.0014

  9,000.00   7,500.00     1.20 'מ 0.2 קמוע דע 001X021 תודימב ןייוזמ ר"מ   
      
תודימב ןיוזמ ימורט ןוטבמ עבורמ את הקפסא     01.04.0018
    012X012 תיתחת ללוכ 'מ 0.2 קמוע דע  

 33,075.00   7,500.00     4.41 תומלוס 2-ו םיסכמ 2 ,הרקתו ר"מ   
      
תודימב ימורט עבורמ הנקתהו הקפסא     01.04.0019
    062X012 תיתחת ללוכ 'מ 0.2  קמוע דע  

 40,950.00   7,500.00     5.46 תומלוס 2-ו םידבכ םיסכמ יתש, הרקת ר"מ   
      
תודימב ןיוזמ ימורט עבורמ את תקפסא     01.04.0020
    003X003 תיתחת ללוכ 'מ 0.2 קמוע דע  
קמוע( תומלוס 2-ו םידבכ םיסכמ יתש, הרקת      

 67,500.00   7,500.00     9.00 )'מ 0.3 את ר"מ   
      
תודימב ןיוזמ ימורט ןוטבמ עבורמ את הקפסא     01.04.0021
    003X003 תיתחת ללוכ 'מ 0.2 קמוע דע  
קומע( תומלוס 2-ו םידבכ םיסכמ יתש, הרקת      

 67,500.00   7,500.00     9.00 )'מ 0.4 את ר"מ   
      

249,665.00 40.10.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../083 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     083 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

9102/9/42 ןוכדע ןוחיגה תודובע 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

249,665.00 מהעברה      
      
      
לעמ מ"ס 5.0 לכל לוגע אתל הקמעה תפסות     01.04.0023

  3,000.00     300.00    10.00 קמוע רטמ 5.1 'חי   
      
תוילחמ 001X021 עבורמ את תקמעה תפסות     01.04.0024

  3,240.00     450.00     7.20 קמוע רטמ 2 לעמ מ"ס 52 לכ לע תוילורט ר"מ   
      
מ"ס 012X012 עבורמ את תקמעה תפסות     01.04.0025
רטמ 2 לעמ מ"ס 52 לכ לע תוילורט תוילחמ      

  3,960.00     450.00     8.80 קמוע ר"מ   
      
מ"ס 062X012 עבורמ את תקמעה תפסות     01.04.0026
רטמ 2 לעמ מ"ס 52 לכ לע תוילורט תוילחמ      

  9,828.00     450.00    21.84 קמוע ר"מ   
      
מ"ס 003X003 עבורמ את תקמעה תפסות     01.04.0027
קמועב את( מ"ס 52 לכ לע תוילורט תוילחמ      

 16,200.00     450.00    36.00 )'מ 0.3 ר"מ   
      
מ"ס 003X003 עבורמ את תקמעה תפסות     01.04.0028
קמועב את( מ"ס 52 לכ לע תוילורט תוילחמ      

 32,400.00     450.00    72.00 )'מ 0.4 'חי   
      
רוביחל ימורט ןוטבמ החמוג תנקתהו תקפסא     01.04.0029

  6,300.00   2,100.00     3.00 למשח ר"מ   
      

 19,500.00     750.00    26.00 רטוק לכב הסכמו תרגסמ קוריפ 'חי  01.04.0030
344,093.00 םיאת 40.10 כ"הס  

      
ת ו ר ד ג  ,ם י פ ו צ י ר  60.10 ק ר פ  ת ת       
ם י ט ל פ ס א ו       
      

252,000.00      72.00 3,500.00 .מ"ס 5 יבוע שיבכב  )םח( ינמז טלפסא ןוקת ר"מ  01.06.0001
      

 76,000.00      95.00   800.00 .מ"ס 8 יבוע שיבכב טלפסא ןוקת ר"מ  01.06.0002
      

 38,700.00     129.00   300.00 .מ"ס 21 יבוע שיבכב טלפסא ןוקת ר"מ  01.06.0003
      

 18,600.00      62.00   300.00 .מ"ס 4 יבוע הכרדמב טלפסא ןוקת ר"מ  01.06.0004
      

 28,500.00      95.00   300.00 .מ"ס 5 ןטק חטשב טלפסא ןוקת ר"מ  01.06.0005
      

  4,675.00     187.00    25.00 .הקפסא ללוכ טילונרג תופצרמ ןוקת/ףוצר ר"מ  01.06.0006
      

  3,475.00     139.00    25.00 .הקפסא ללוכ תבלתשמ ןבא ןוקת/ףוצר ר"מ  01.06.0007
      

  3,200.00     160.00    20.00 'וכו םינבא ,ןוטב ינבמ תסירה ק"מ  01.06.0008
      

 20,000.00     100.00   200.00 .הקפסא ללוכ הפש ינבא ןוקת/הנקתה רטמ  01.06.0009
445,150.00 םיטלפסאו תורדג ,םיפוציר 60.10 כ"הס  

      
קובץ: 1015 ככ   .../084 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     084 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

9102/9/42 ןוכדע ןוחיגה תודובע 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  70.10 ק ר פ  ת ת       
      

 61,830.00     687.00    90.00 הדלפ רונצ ביבס ןיוזמ ןוטב תפיטע עוציב ק"מ  01.07.0010
      

  4,580.00     458.00    10.00 03-ב ןוטב תקיצי ק"מ  01.07.0020
      

  5,500.00     550.00    10.00 איהשלכ הרטמל ןיוזמ ןוטב תקיציו תלבוה ק"מ  01.07.0030
 71,910.00 ןוטב תודובע 70.10 כ"הס  

      
ם י ד ח ו י מ  ם י א ת ב  ת ו ד ו ב ע  80.10 ק ר פ  ת ת       
      

  4,704.00      98.00    48.00 ליבקמ וא B.C.J רפחמ תדובע ע"ש  01.08.0001
      

 12,000.00     250.00    48.00 היצלטסנא וא ךותיר תווצ תדובע ע"ש  01.08.0002
      

137,500.00     275.00   500.00 "םיידיב" הריפחל ריחמ תפסות ק"מ  01.08.0003
      

  5,184.00      54.00    96.00 יעוצקמ אל לעופ תדובע ע"ש  01.08.0004
159,388.00 םידחוימ םיאתב תודובע 80.10 כ"הס  

      
ם י ר מ ו ח  90.10 ק ר פ  ת ת       
      

    296.00     296.00     1.00 "2SRT 61-NP ימוג זירט ףוגמ 'חי  01.09.0001
      

  1,014.00     338.00     3.00 "3SRT 61-NP ימוג זירט ףוגמ 'חי  01.09.0002
      

  3,422.25     380.25     9.00 "4SRT 61-NP ימוג זירט ףוגמ 'חי  01.09.0003
      

  8,861.30     632.95    14.00 "6SRT 61-NP ימוג זירט ףוגמ 'חי  01.09.0004
      

  8,449.00     844.90    10.00 "8SRT 61-NP ימוג זירט ףוגמ 'חי  01.09.0005
      

 12,590.90   1,259.09    10.00 "01LRT 61-NP ימוג זירט ףוגמ 'חי  01.09.0006
      

  4,943.37   1,647.79     3.00 "21LRT 61-NP ימוג זירט ףוגמ 'חי  01.09.0007
      

  5,750.00   5,750.00     1.00 'מטא NP-61 י"ת 61" זירט ףוגמ 'חי  01.09.0008
      
ליעפמ ללוכ 'מטא NP-61 י"ת 02" רפרפ ףוגמ     01.09.0009

 28,300.00  28,300.00     1.00 ילמשח 'חי   
      
ליעפמ ללוכ 'מטא NP-61 י"ת 23" רפרפ ףוגמ     01.09.0010

111,600.00  55,800.00     2.00 ילמשח 'חי   
      

     30.00      15.00     2.00 'מטא 51 הדובע ץחל ,06 י"ת 2" ןגוא 'חי  01.09.0011
      

     90.00      15.00     6.00 'מטא 51 הדובע ץחל ,06 י"ת 3" ןגוא 'חי  01.09.0012
      

    396.00      22.00    18.00 'מטא 51 הדובע ץחל ,06 י"ת 4" ןגוא 'חי  01.09.0013
      

  1,244.60      44.45    28.00 'מטא 61 הדובע ץחל ,06 י"ת 6" ןגוא 'חי  01.09.0014
      

186,987.42 90.10.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../085 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     085 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

9102/9/42 ןוכדע ןוחיגה תודובע 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

186,987.42 מהעברה      
      
      

  1,128.00      56.40    20.00 'מטא 61 הדובע ץחל ,06 י"ת 8" ןגוא 'חי  01.09.0015
      

  1,128.00      56.40    20.00 'מטא 61 הדובע ץחל ,06 י"ת 01" ןגוא 'חי  01.09.0016
      

    827.70     137.95     6.00 'מטא 61 הדובע ץחל ,06 י"ת 21" ןגוא 'חי  01.09.0017
      

    420.00     210.00     2.00 'מטא 61 הדובע ץחל ,06 י"ת 61" ןגוא 'חי  01.09.0018
      

    804.00     402.00     2.00 'מטא 61 הדובע ץחל ,06 י"ת 02" ןגוא 'חי  01.09.0019
      

 10,600.00   2,650.00     4.00 'מטא 61 הדובע ץחל ,06 י"ת 23" ןגוא 'חי  01.09.0020
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפ רונצ     01.09.0021
י"ת יפל 4 וירט + ןוטב תפיטעו םינפבמ ןוטב      

 19,250.00      70.00   275.00 530 רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפ רונצ     01.09.0022
י"ת יפל 4 וירט + ןוטב תפיטעו םינפבמ ןוטב      

 10,920.00      78.00   140.00 530 רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב הדלפ רונצ     01.09.0023
י"ת יפל 4 וירט + ןוטב תפיטעו םינפבמ ןוטב      

 37,950.00     115.00   330.00 530 רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב הדלפ רונצ     01.09.0024
י"ת יפל 4 וירט + ןוטב תפיטעו םינפבמ ןוטב      

 65,790.00     153.00   430.00 530 רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב הדלפ רונצ     01.09.0025
י"ת יפל 4 וירט + ןוטב תפיטעו םינפבמ ןוטב      

262,080.00     208.00 1,260.00 530 רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 21" רטוקב הדלפ רונצ     01.09.0026
י"ת יפל 4 וירט + ןוטב תפיטעו םינפבמ ןוטב      

  8,875.00     355.00    25.00 530 רטמ   
      
יופיצ םע 61/3" .ד.ע 41" רטוקב הדלפ רונצ     01.09.0027
י"ת יפל 4 וירט + ןוטב תפיטעו םינפבמ ןוטב      

  2,100.00     420.00     5.00 530 רטמ   
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 02" רטוקב הדלפ רונצ     01.09.0028
י"ת יפל 4 וירט + ןוטב תפיטעו םינפבמ ןוטב      

 52,500.00     500.00   105.00 530 רטמ   
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 23" רטוקב הדלפ רונצ     01.09.0029
י"ת יפל 4 וירט + ןוטב תפיטעו םינפבמ ןוטב      

1,314,000.00   1,800.00   730.00 530 רטמ   
      

  1,600.00   1,600.00     1.00 "NP-61 2 בלושמ ריוא םותסש 'חי  01.09.0030
      

1,976,960.12 90.10.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../086 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     086 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

9102/9/42 ןוכדע ןוחיגה תודובע 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,976,960.12 מהעברה      
      
      

  3,120.00   3,120.00     1.00 "NP-61 3 בלושמ ריוא םותסש 'חי  01.09.0031
      

  8,500.00   4,250.00     2.00 "NP-61 4 בלושמ ריוא םותסש 'חי  01.09.0032
      

 36,360.00  12,120.00     3.00 "NP-61 6 בלושמ ריוא םותסש 'חי  01.09.0033
      
52-0 םיצחל םוחת ,4" ןועשה רטוק רטמונמ     01.09.0034

    640.00     160.00     4.00 'מטא 'חי   
      

  7,749.00     430.50    18.00 טנרדיהל הריבש ןקתמ 'חי  01.09.0035
      

 13,513.50     750.75    18.00 4X"3" לופכ טנרדיה 'חי  01.09.0036
      

    975.00     325.00     3.00 01X"8" ןטובמ ךותיר  ריבעמ 'חי  01.09.0037
      

    500.00     250.00     2.00 3X"6" ןטובמ ךותיר  ריבעמ 'חי  01.09.0038
      

  1,100.00   1,100.00     1.00 02X"61" ןטובמ ךותיר  ריבעמ 'חי  01.09.0039
      

  1,000.00   1,000.00     1.00 02X"41" ןטובמ ךותיר  ריבעמ 'חי  01.09.0040
      

  6,000.00   3,000.00     2.00 23X"42" ןטובמ ךותיר  ריבעמ 'חי  01.09.0041
2,056,417.62 םירמוח 90.10 כ"הס  

5,811,987.62 )75 קרפ( םימ תודובע - םימ יווק 10 כ"הס  

      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  - ב ו י ב  י ו ו ק  20 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
םיפיעסה לכ לש הדובעה תולע תרגסמב )1      
,ןימזמה דצמ תפסונ הרומת אללו ,ןלהלד      
העונתה ירדסה ןונכת לע יארחא היהי ןלבקה      
תימוקמ הצעומ/םילשורי תייריעב םרושיא ללוכ      
.לארשי תרטשמו      
      
םיפיעסה לכ לש הדובעה תולע תרגסמב )2      
,ןימזמה דצמ תפסונ הרומת אללו ,ןלהלד      
לכ תא הדובעה עוציב ךרוצל דימעי ןלבקה      
,תקפסא לש תודובעה לכ תא עצביו ,דויצה      
,העונתה ירדסה תרבעהו ,תנקתה ,תלבוה      
לכמ תשר תורדג ,דרגינימ ימוסחמ תוברל      
,תורובו תולעת יוסיכל הדלפ תוחול ,םיגוסה      
םינורשג ,םירורמת ,טוליש תזזהו תנקתה      
םיצנצנ ,םינמז ךרד ינומיס ,לגר יכלוה רבעמל      
ירדסהו תוחיטבה תחטבהל שרדנה דויצה לכו      
.הדובעה םוקמב העונתה      
      
      
      

10.20.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 1015 ככ   .../087 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     087 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

9102/9/42 ןוכדע ןוחיגה תודובע 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תועשב תודובע ןיגב תפסות לכ םלושת אל )3      
םישיבכב הדובע וא/ו תואטמסב תודובע ,הליל      
.תנאוס העונת םע      

תויללכ תורעה 10.20 כ"הס            

      
ם י ס כ מ  ת ק פ ס א  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 06 רטוקב הסכמ חטשל הלבוהו הקפסא     02.02.0010

 25,650.00     950.00    27.00 ןוחיגה תרבח םגד ןוט 04 סמועל 'חי   
 25,650.00 םיסכמ תקפסא 20.20 כ"הס  

 25,650.00 תויללכ תורעה - בויב יווק 20 כ"הס  

      
ת ר נ צ ל  ת ו ל ע ת  ת ר י פ ח  - ב ו י ב  י ו ו ק  30 ק ר פ       
ב ו י ב       
      
ת ר נ צ ל  ת ו ל ע ת  ת ר י פ ח  10.30 ק ר פ  ת ת       
6"-8" ב ו י ב       
      
בויב יווקל 'מ 00.2-15.1 קמועב הלעת תריפח     03.01.0003

 16,660.00      68.00   245.00 6"-8" רטוקב רטמ   
      
בויב יווקל 'מ 05.2-10.2 קמועב הלעת תריפח     03.01.0004

 26,100.00      90.00   290.00 6"-8" רטוקב רטמ   
      
בויב יווקל 'מ 00.3-15.2 קמועב הלעת תריפח     03.01.0005

  3,375.00     135.00    25.00 6"-8" רטוקב רטמ   
      
לכ רובע ,ללוכ 8" דע בויב וקל ריחמ תפסות     03.01.0006

 12,000.00     100.00   120.00 ףסונ הריפח קמוע 'מ 5.0 רטמ   
 58,135.00 6"-8" בויב תרנצל תולעת תריפח 10.30 כ"הס  

      
ת ר נ צ ל  ת ו ל ע ת  ת ר י פ ח  20.30 ק ר פ  ת ת       
    10"-20"  
      
בויב יווקל 'מ 00.2-15.1 קמועב הלעת תריפח     03.02.0020

  1,200.00      80.00    15.00 01"-02" רטוקב רטמ   
      
בויב יווקל 'מ 05.2-10.2 קמועב הלעת תריפח     03.02.0021

    864.00     108.00     8.00 01"-02" רטוקב רטמ   
      
בויב יווקל 'מ 05.3-10.3 קמועב הלעת תריפח     03.02.0022

  7,344.00     153.00    48.00 01"-02" רטוקב רטמ   
      
בויב יווקל 'מ 00.4-15.3 קמועב הלעת תריפח     03.02.0023

  4,896.00     306.00    16.00 01"-02" רטוקב רטמ   
      
      
      

 14,304.00 20.30.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1015 ככ   .../088 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     088 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

9102/9/42 ןוכדע ןוחיגה תודובע 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,304.00 מהעברה      
      
      
רובע ,ללוכ 02" דע 01" בויב וקל ריחמ תפסות     03.02.0030

  3,660.00     122.00    30.00 ףסונ הריפח קמוע 'מ 5.0 לכ רטמ   
 17,964.00 01"-02" תרנצל תולעת תריפח 20.30 כ"הס  

 76,099.00 בויב תרנצל תולעת תריפח - בויב יווק 30 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ י צ  ת ק פ ס א  - ב ו י ב  י ו ו ק  40 ק ר פ       
ם ת ל ב ו ה ו       
      
ת ר נ צ  ת ל ב ו ה ו  ה ק פ ס א  10.40 ק ר פ  ת ת       
    PVC  
      

  1,125.00      25.00    45.00 6" רטוקב הבע CVP רונצ תלבוהו תקפסא רטמ  04.01.0020
      

 16,480.00      32.00   515.00 8" רטוקב הבע CVP רונצ תלבוהו תקפסא רטמ  04.01.0021
      

  3,500.00      50.00    70.00 01" רטוקב הבע CVP רונצ תלבוהו תקפסא רטמ  04.01.0022
 21,105.00 CVP תרנצ תלבוהו הקפסא 10.40 כ"הס  

      
ת ח נ ה ו  ת ל ב ו ה  ,ת ק פ ס א  30.40 ק ר פ  ת ת       
EPDH ת ר נ צ       
      
רטוקב EPDH רוניצ תלחשהו תלבוה ,תקפסא     04.03.0050

  7,500.00     300.00    25.00 לוורשב מ"מ 002 רטמ   
      
רטוקב EPDH רוניצ תלחשהו תלבוה ,תקפסא     04.03.0051

  9,600.00     640.00    15.00 לוורשב מ"מ 522 רטמ   
      
רטוקב EPDH רוניצ תלחשהו תלבוה ,תקפסא     04.03.0052

 22,500.00     750.00    30.00 לוורשב מ"מ 052 רטמ   
      
רטוקב EPDH  רונצ תחנהו תלבוה ,הקפסא     04.03.0061

 25,125.00   1,005.00    25.00 RDS-71 מ"מ 004 רטמ   
      
רטוקב EPDH  רונצ תחנהו תלבוה ,הקפסא     04.03.0062

 17,625.00   1,175.00    15.00 RDS-71 מ"מ 054 רטמ   
      
רטוקב EPDH  רונצ תחנהו תלבוה ,הקפסא     04.03.0063

 41,250.00   1,375.00    30.00 RDS-71 מ"מ 005 רטמ   
123,600.00 EPDH תרנצ תחנהו תלבוה ,תקפסא 30.40 כ"הס  

144,705.00 םתלבוהו תורוניצ תקפסא - בויב יווק 40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1015 ככ   .../089 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     089 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

9102/9/42 ןוכדע ןוחיגה תודובע 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ו נ י צ  ת ח נ ה  - ב ו י ב  י ו ו ק  50 ק ר פ       
ם ת ב כ ר ה ו       
      
CVP ת ר נ צ  ת ח נ ה  10.50 ק ר פ  ת ת       
ה ת ב כ ר ה ו       
      
תפיטע םע 6" רטוקב CVP רונצ תחנה     05.01.0020

  2,700.00      60.00    45.00 םושמוש רטמ   
      
תפיטע םע 8" רטוקב CVP רונצ תחנה     05.01.0021

 46,350.00      90.00   515.00 םושמוש רטמ   
      
תפיטע םע 01" רטוקב CVP רונצ תחנה     05.01.0022

  6,860.00      98.00    70.00 םושמוש רטמ   
 55,910.00 התבכרהו CVP תרנצ תחנה 10.50 כ"הס  

 55,910.00 םתבכרהו תורוניצ תחנה - בויב יווק 50 כ"הס  

      
ת ר ו ק י ב  י א ת ל  ם י ל פ מ  - ב ו י ב  י ו ו ק  60 ק ר פ       
      
6"-8" ל פ מ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      

  4,050.00     810.00     5.00 'מ 00.1-10.0 הבוגב 6"-8" רטוקב לפמ 'חי  06.01.0010
  4,050.00 6"-8" לפמ 10.60 כ"הס  

  4,050.00 תרוקיב יאתל םילפמ - בויב יווק 60 כ"הס  

      
ה ר ק ב  י א ת  - ב ו י ב  י ו ו ק  70 ק ר פ       
      
'מ  00.1 ה ר ק ב  י א ת  10.70 ק ר פ  ת ת       
      

 33,000.00   2,200.00    15.00 'מ 00.2-15.1 קמועב 'מ 00.1 רטוקב .ב.ת 'חי  07.01.0002
      

 31,500.00   3,150.00    10.00 'מ 05.2-10.2 קמועב 'מ 00.1 רטוקב .ב.ת 'חי  07.01.0003
      

 14,000.00   3,500.00     4.00 'מ 00.3-15.2 קמועב 'מ 00.1 רטוקב .ב.ת 'חי  07.01.0004
 78,500.00 'מ 00.1 הרקב יאת 10.70 כ"הס  

      
'מ  52.1 ה ר ק ב  י א ת  20.70 ק ר פ  ת ת       
      

 14,400.00   3,600.00     4.00 'מ 00.3-15.2 קמועב 'מ 52.1 רטוקב .ב.ת 'חי  07.02.0040
      

  7,720.00   3,860.00     2.00 'מ 05.3-10.3 קמועב 'מ 52.1 רטוקב .ב.ת 'חי  07.02.0041
 22,120.00 'מ 52.1 הרקב יאת 20.70 כ"הס  

      
'מ  05.1 ה ר ק ב  י א ת  30.70 ק ר פ  ת ת       
      

 24,000.00  12,000.00     2.00 'מ 00.5-15.4 קמועב 'מ 5.1 רטוקב .ב.ת 'חי  07.03.0010
 24,000.00 'מ 05.1 הרקב יאת 30.70 כ"הס  

124,620.00 הרקב יאת - בויב יווק 70 כ"הס  

      
      
      

קובץ: 1015 ככ   .../090 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     090 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

9102/9/42 ןוכדע ןוחיגה תודובע 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ק ב  י א ת  י נ ו ק י ת  - ב ו י ב  י ו ו ק  80 ק ר פ       
      
ה ר ק ב  י א ת  י נ ו ק י ת  10.80 ק ר פ  ת ת       
      

  2,430.00     810.00     3.00 םייק הרקב אתל 6"-8" רטוקב תורבחתה 'חי  08.01.0020
      

    900.00     900.00     1.00 םייק הרקב אתל 01"-41" רטוקב תורבחתה 'חי  08.01.0021
      

    500.00     250.00     2.00 טלפסא םורל .ב.ת הסכמ תמאתה/הפלחה 'חי  08.01.0022
      

    900.00     450.00     2.00 הרקב את תכמנה/תהבגה 'חי  08.01.0023
      

 12,000.00   1,200.00    10.00 םייק בויב וק לע שדח בויב את תיינב 'חי  08.01.0024
 16,730.00 הרקב יאת ינוקית 10.80 כ"הס  

 16,730.00 הרקב יאת ינוקית - בויב יווק 80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  -  ב ו י ב  י ו ו ק  90 ק ר פ       
      
ת ו פ ס ו נ  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
      

  1,950.00      65.00    30.00 הפש ינבא ןוקת/הינב רטמ  09.01.0010
      

  1,200.00      60.00    20.00 ןג תמדא רוזפו תלבוה ,תקפסא ק"מ  09.01.0011
      

 13,750.00     550.00    25.00 איהשלכ הרטמל ןיוזמ ןוטב תקיציו תלבוה ק"מ  09.01.0012
      
םאתהב( תולעתו תורוב יולימל MSLC תפסות     09.01.0013

354,000.00     300.00 1,180.00 )שארמ חקפמה/ןוחיגה רושיאל ק"מ   
      
,םוקמב MSLC יולימו םייק הרקב את קוריפ     09.01.0014

  9,900.00     450.00    22.00 ןוחיגה ןסחמל הסכמה תרזחהו 'חי   
      
טקיורפה טוליש לש הבכרהו הקפסא ,הנכה     09.01.0015

  5,200.00     650.00     8.00 סוסיבו םידומע ללוכ 'מ 02.1 הבוגב 2x2 ר"מ   
386,000.00 תופסונ תודובע 10.90 כ"הס  

386,000.00 תונוש תודובע -  בויב יווק 90 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר ו  ת ו ר ד ג  י נ ו ק י ת  - ב ו י ב  י ו ו ק  01 ק ר פ       
      
ת ו פ צ ר ו  ת ו ר ד ג  י נ ו ק י ת  10.01 ק ר פ  ת ת       
      

  1,500.00      15.00   100.00 לית/תשר רדג ןוקת/הינב ר"מ  10.01.0010
      
5.2 דע הבוגב תירוכסיא רדג תבצהו תקפסא     10.01.0014

 22,000.00      40.00   550.00 רטמ ר"מ   
      

  2,000.00     100.00    20.00 ןוטב ,תופצרמ ,ןבא תפצר ןוקת/הינב ר"מ  10.01.0015
      

  1,500.00     150.00    10.00 ןבא וא ןוטב תוגרדמ ןוקת/הינב רטמ  10.01.0016
 27,000.00 תופצרו תורדג ינוקית 10.01 כ"הס  

 27,000.00 תופצרו תורדג ינוקית - בויב יווק 01 כ"הס  

      
קובץ: 1015 ככ   .../091 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     091 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

9102/9/42 ןוכדע ןוחיגה תודובע 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  - ב ו י ב  י ו ו ק  11 ק ר פ       
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,הנוילע תאשונ טלפסא תבכש עוציב     11.01.0010
ללוכ תוחפל מ"ס 5 יבועב ,םירמוח תקפסא      
טלפסא לע עבצ ינמיס תרזחהו סוסירו ףוצרק      

 26,400.00      44.00   600.00 ע"פש טרפמל םאתהב לכה ,הפש ינבא וא/ו ר"מ   
 26,400.00 טלפסא תודובע 10.11 כ"הס  

 26,400.00 טלפסא תודובע - בויב יווק 11 כ"הס  

6,699,151.62 9102/9/42 ןוכדע ןוחיגה תודובע כ"הס

 
הנקלא פ''צש 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו ח ר  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
0.24 ק ר פ  ת ת  10.24 ק ר פ  ת ת       
      
תיללכ הרעה      
      
לכו ,תולוגרפ, םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
תבכרה םיללוכ ,הז קרפב םיטרופמה      
.עקרקב םנוגיעו םינקתמה      

0.24 קרפ תת 10.24 כ"הס            

      
ל צ  ת ו ת ש ר ו  ת ו כ כ ס  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
תשרה .םילודג םיחתפמל לצ תשרמ הככס     42.02.0010
.ההובג תופיפצב ןליתאטילופ טוחמ היושע      
הללצה ,שבוע החודו בקרנ וניא גיראה      
היושע תשרה .V.U ינפב הדימע 89-19%      
םגד 3905 י"ת יפל הריעב יבכעמ םירמוחמ      
תוברל ע"ש וא "ןושאר תוככס" תמגוד "'גדירב"      
דומע אלל 'מ 8 הבוגב תכתמ היצקורטסנוק      
,ךוניחה דרשמ י"ע תרשואמ תשרה .יזכרמ      
תוביבסב הנקתהל שא יוביכו תואירבה דרשמ      
561 -תשרל דוסי ריחמ.םירגובמו םידלי      

 23,400.00     390.00    60.00 ר"מ/ח"ש ר"מ   
 23,400.00 לצ תותשרו תוככס 20.24 כ"הס  

      
י נ ק ת מ ל  ה מ י ל ב  י ח ט ש מ  30.24 ק ר פ  ת ת       
ק ח ש מ       
      
תרצות "xelf ellbep" םגד יתוחיטב חטשמ     42.03.0010
קחשמ ירוזאל ע"ש וא "elf elbbep" תרבח      
ומרט םירגרגמ יושע ,םיחותפ םיחטשב      
קדסנ וא עקבנ וניא .ןמז ךרואל דימעו םייטסלפ      
.רוחש ןווגב שומיש אלל ,שמשל הפישח בקע      

 74,800.00     680.00   110.00 61AB טרפ יפל .לכירדא תריחב יפל ןווגו עבצ ר"מ   
 74,800.00 קחשמ ינקתמל המילב יחטשמ 30.24 כ"הס  
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הנקלא פ''צש 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ח ש מ  י נ ק ת מ  40.24 ק ר פ  ת ת       
      
WEGDE\ EDILS םיקחשמ ןקתמ     42.04.0010
    CITSALP6711 NE  3173-501005 דוק  

368,256.00 368,256.00     1.00 ע"ש וא הבל .ע.נ לש ELE 'חי   
368,256.00 קחשמ ינקתמ 40.24 כ"הס  

      
ב ו ח ר  ט ו ה י ר  50.24 ק ר פ  ת ת       
      
טרדנטס יפל תומוקמ השולש ruotnoc לספס     42.05.0010

  8,400.00   2,800.00     3.00 .11C טרפ יפל .די זחאמ ללוכ ,םילשורי 'חי   
  8,400.00 בוחר טוהיר 50.24 כ"הס  

474,856.00 בוחר טוהיר 24 כ"הס  

474,856.00 הנקלא פ''צש כ"הס

 
אשידק ארתא 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י כ ר ד ו  ר ו ד י ג  ,ר פ ע  ,ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע   10 ק ר פ       
ה ש י ג       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     01.01.0010
'מ 3 לעמ הבוגבו מ"ס 02 לעמ עזג רטוקב      
קחרמל ג"טר תשירד יפל וא תושרה םוחתב      
תונכהה לכ ללוכ ,רוזאהמ מ"ק 02 דע      
פ"ע שרדנה לכו שדחמ הליתשל תושרדנה      

 33,000.00   1,100.00    30.00 .םונורגא טרפמ 'חי   
      
רודיג ללוכ רומישל םימייק םיצע לע הרימש     01.01.0020
םוזיגו טוליש ,ץעהמ סוידר רטמ 3 קחרמב      
יפלו םיצע רומיש תינכות יפל .ךרוצה תדימב      

 13,500.00     300.00    45.00 .םונורגא תויחנה 'חי   
      
םקוליסו םישרוש תריקע ללוכו םיצע תתירכ     01.01.0030

 24,500.00     350.00    70.00 .דחוימ טרפמ יפל השרומ רתאל חטשהמ 'חי   
      
,תיגולואיכרא הסרט/העלסמ לש ריהז קוריפ     01.01.0040
םיעלסה ןוימ ,רתאב רזוח שומיש ךרוצל      
יפל טוליש םע רתאב רדוגמ םוקמב םתנסחאו      

  9,180.00      85.00   108.00 .תוקיתעה תושרו חקפמה תויחנה ר"מ   
      

  9,400.00   9,400.00     1.00 'פמוק םירתיה תלבקו םימואית ןיגב םולשת 01.01.0050
 89,580.00 קוריפו הנכה תודובע 10.10 כ"הס  
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אשידק ארתא 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
לכ קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה ריחמ      
רשואמ הכיפש רתאל היחמצ/תלוספ/רמוחה      
לכ ללוכ ,חקפמה רושיאבו והשלכ קחרמב      
ללוכ ע"ע ריחמךרוצה תדימב תורגא ימולשת      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רוזיפו יופינ ,ןוימ ללוכ ,טקיורפה לש עוציבה      
לכ ללוכ .חקפמה רושיאבו תובכשב רמוחה      
תוללוכ תודובעה לוכ.םהנימל תורגאימולשת      
םייוניפו ךרוצ לכל תוינמז השיג יכרד תנכה      
עוציב.חטשב תודובע עוציב תמלשה רחאל      
תריבש רתיה ןיב ללוכ תורעמה ךותב תוריפח      
םע רגב תואצמעב ,ךרוצה תדימב תורקית      
ףכו ילוארדיה שיטפ םע BCJ י"ע וא שיטפ      
תודובעה לוכ.ךכ לע ףסונ םולשת אלל ,חתפנ      
שרדיש לככ תינדי הריפח תוללוכ תוריפח      
תת םיללחו תורעמ דודיח ךרוצל ,הקידביכתחו      
לש תויחנה יפל שרדייש קמוע לכל םייעקרק      
תושרו יתכלה גיצנ םע םואתבו חקפמ      
תוינדי תוריפח תוברל תוריפח עוציב.תוקיתעה      
תורעמה לש רזוח יולימ תללוכ תורעמה ךותב      
םאתהב ,שרדיו הדימב ,ימוקמ רפע י"ע      
םייתכלה םיגיצנ םע םואתבו חקפמ תויחנהל      
ךותב תוינדי תוריפח עוציב.תוקיתעה תושרו      
תדימב תורעמה יוטיחו תרבדה ללוכ תורעמה      
.שרדיש לככו ךרוצה      
      
םילכה לכ לש תלעפה תוללוכ תודובע לכ עוציב      
,רמוחה יוניפו הריפח ךרוצל שרדייש םיינכמ      
לכה ,ק"מ 51 זגרא םע הניכר תויאשמ ןוגכ      
םיגיצנ םע םואתבו חקפמה תויחנהל םאתהב      
תוללוכ תודובעה לכ.תוקיתעה תושרו םייתכלה      
םעטמ ךמסומ דדומ לש תימוי םוי תוחכונ      
עוציב תפוקת לכ ךרואלו חטשב ןלבקה      
ןומיס רתיה ןיב לולכתש ,ףושיחה תוריפח      
םיאצממ ,תורעמ ,תורהנמ :תדידמו      
ןמזב ולגתי וא ולגתהש םירבקו םיגולואיכרא      
ןמזב תובשחוממ תוינכתה ג"ע תודובע עוציב      
בקעמ תואלבט תרבעהו ןוכדע ללוכו תמא      
לכ ללוכ תלוספ יוניפ.םיצבקו תוינכת ללוכו      
תדרפהו יופינ ,ןוימ רחאל רשואיו תורגאה      
תוברל ,םינבאו םירדלוב ,רפע יפדועמ תלוספה      
תלוספה םוריע ,שרדנ םא םיידי תודובע      
תלבקו ןלבקה דדומ י"ע התדידמו דרפנב      
.יוניפל חקפמה רושיא      
      
      
      
      
      
      

20.10.50 קרפ תתב הרבעהל          
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יוקינ ללוכ ,םישרגמו םיכרדה יחטשב ףושיח     01.02.0010
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      
.קחרמ לכלו השרומ רתאל קוליסו יוניפ      
עקרקב תילמינימ העיגפ ךות השעי ףושיחה      
לש דומצ חוקיפב עצובת הדובעה .תיעבטה      
ןורפחמ תרזעב יתכלה גיצנו תוקיתעה תושר      
םייניש אלל תירוחא ףכ םע דבלב םילגלג לע      
    )BCJ מ"ס 06 לש ףכ םע ךרע הווש וא(.  

130,000.00       4.00 32,500.00 .תורגא ללוכ ריחמה ר"מ   
      
.םישרגמו םיכרדה יחטשב הנידע הריפח     01.02.0020
םילגלג לע ןורפחמ תועצמאב עצובת הריפחה      
וא BCJ( םייניש אלל תירוחא ףכ םע דבלב      
.םיידי תדובעב וא/ו )מ"ס 06 לש ףכ םע ע"וש      
אצמי וב  קמועל דעו םיבלשב עצובת הריפחה      
הכלה גיצנ תויחנהל םאתהב וא ,השק עלס      
הנופי רפחנה רמוחה .תוקיתעה תושרו      
קחרמב קוחכ רשואמ הכיפש רתאל רתאהמ      
ימולשת ללוכ ריחמה ,עוציבה תולובגמ והשלכ      
חטשב תלוספו רפע יפדוע תנמטה ןיגב תורגא      
לכ תא שיגהל ןלבקה לע .קוחכ רשואמ      

1,710,000.00      60.00 28,500.00 .יוניפה רובע םיכמסמהו םירושיאה ק"מ   
      
םיחטשב הריפח יפדועמ יולימ לש ליגר קודיה     01.02.0030
קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב      
שבכ ילגר שבכמ תועצמאב קודיה תוברלו      

  2,800.00       4.00   700.00 .םיטרפמל םאתהב .ךרוצה תדימב ק"מ   
      
האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיהו רושיי     01.02.0040

    800.00       4.00   200.00 .םיטרפמל םאתהב .ףושיח/הריפח רחאל ר"מ   
      
תוגורא אל תוינכטואיג תועירי הסירפו הקפסא     01.02.0050
ר"מל ר"ג 002 לקשמב ןליפורפילופ/רטסאילופ      
,'מ 001 ךרואו ר"מ 5.2 בחורב לילג תזיראב      
)ליעל ףיעסב םלושמש( ףושיח רחאל החנהה      

    900.00       4.50   200.00 .)ליעל ףיעסב םלושמש( קודיה רחאלו ר"מ   
      
וא רתאב הריפח יחטשמ ימוקמ רפעמ יולימ     01.02.0060
רפחנש ,ונממ מ"ק 51 דע קחורמה םוקמב      
יבועב תובכשב רזופמ ,רחא הזוח תרגסמב      
קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 51 לש 'סקמ      
טרפמה יפל תשרדנ תופיפצ תגרד לכל רקובמ      
,יופינ ,ןוימ ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה      
רוזיפ ,יולימה ירוזיאל הלבוה ,הסמעה      
רפעמ יולימ :הרעה.)רקובמ קודיהו תובכשב      
,תוינמזה  םיכרדה תנכה ךרוצל אל ימוקמ      

 18,000.00      20.00   900.00 .הריפחה ריחמב תולולכש ק"מ   
1,862,500.00 רפע תודובע 20.10 כ"הס  
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ש י ג  י כ ר ד ו  ר ו ד י ג  30.10 ק ר פ  ת ת       
      
תיטסלפ תשר רדג תקזחאו תנקתה ,הקפסא     01.03.0010
םידומע ללוכ 'מ 02.1 הבוגב )"המותכ"(      
לש םיחוורמב 'מ 8.1 הבוגב הדלפמ םינתיווזמ      
ריחמה ,םישרדנה םיקוזיחה לכ ללוכו 'מ 4 לכ      
עוציבה תפוקת לכ ךלהמב רדגה תקוזחת ללוכ      

 14,000.00      17.50   800.00 .טקייורפה תריסמל דעו רטמ   
      
תכתורמ תשר רדג תקזחאו תנקתה ,הקפסא     01.03.0020
יבג לע 'מ 02.1 הבוגב מ"מ 55X56 תנוולוגמ      
רטוקב םינוולגמ תורוניצ ללוכ החיתמ יטוח 3      
הנקתהל םישרדנה םיקוזיחה לכו ,'מ 2 לכ ''2      
ללוכ .ןוטב ריקב וא עקרקב תנגועמ ,תמלשומ      
,'מ 03 לכ מ"ס 03X02 לדוגב תוחיטב טוליש      
תפוקת לכ ךלהמב רדגה תקוזחת ללוכ ריחמה      

 27,600.00     138.00   200.00 .טקייורפה תריסמל דעו עוציבה רטמ   
      
מ"מ 8.0 יבועבו 'מ 2 הבוגב תירוכסיא רדג     01.03.0030
םינבלוגמ תורוניצמ םידומעו םיקוזיח ללוכ      
םינגועמ 'מ 3 לכ מ"מ 52.3 ד.ע 3" רטוקב      
לש תודימב 02-ב ןוטב תודוסיב עקרקב      
תקוזחת ללוכ ריחמה ,מ"ס 04/03/03 תוחפל      
תריסמל דעו עוציבה תפוקת לכ ךלהמב רדגה      

 28,400.00     142.00   200.00 .טקייורפה רטמ   
      
יפנכ וד" םגד יפנכ וד רעש תנקתהו הקפסא     01.03.0040
תודימב ןימזמה רושיאב ע"ש וא "ןרע      
2/06/06 ליפורפמ תרגסמ ,מ"ס 002/006      
4/051/051 ליפורפמ םידומע תוברל ,מ"מ      
חירב בר תרצותמ הילת לוענמו םיינזא ,מ"מ      
תודימב ןוטב תודוסיו םיחירב ,ע"ש וא      
רעשה תקוזחת ללוכ ריחמה ,מ"ס 09/07/07      
תריסמל דעו עוציבה תפוקת לכ ךלהמב      

 50,000.00  12,500.00     4.00 .טקייורפה 'חי   
      
02  יבועב תובכשב קדוהמו רזופמ 'א גוס עצמ     01.03.0050
יפל 001% לש המרל רקובמ קודיהבו מ"ס      

  6,450.00     129.00    50.00 .םיטרפמל םאתהב .וטשאא דייפידומ ק"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 א"צת טלפסא     01.03.0060

  5,040.00      42.00   120.00 01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      

    600.00       3.00   200.00 ר"מ/רטיל 1 רועישב דוסי ינמוטיב סוסיר ר"מ  01.03.0070
132,090.00 השיג יכרדו רודיג 30.10 כ"הס  

2,084,170.00 השיג יכרדו רודיג ,רפע ,הנכה תודובע  10 כ"הס  
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20/01/2020
דף מס':     096 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

אשידק ארתא 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו צ י י  ת ו ד ו ב ע  ,ם י י ת כ ל ה  ם י נ ב מ  20 ק ר פ       
ך ו מ י ת  ת ו ד ו ב ע ו       
      
ם י י ת כ ל ה  ם י נ ב מ  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
,02-ב הזר ןוטב ,ללוכ יתכלה הנבמ תמקה      
י"ת יפל םינוטבה ןויזל םיעלוצמ הדלפ תוטומ      
יפצרמ ,םיכרואו םירטקה לכב 3 קלח 6644      
הקיצי תמלשה ,םינוש םייבועב 03-ב ןוטב      
ןיבו םורט ןוטב יטנמלא ןיב 03-ב ןוטבמ      
םידתיימ ,הקעמ תורוקל םורט ןוטב יטמלא      
יביכר קבדב םיקבדומו םיחודק 52 רטוקב      
ףצרמ לעמ תוקיצי תויפיקיה תורוק ,עלסל      
םוקמב 04-ב רובע ריחמ תפסות ללוכ ,ןוטבה      
תרזעב םיקלחומ ןוטב רמג רובעו 03-ב      
3.0 יבועב ןליתאילופ תועירימ עצמ ,רטפוקילה      
םורט ןוטבמ םיטנמלא ,םיפצרמל תחתמ מ"מ      
'ח ךתח יפל )תורוש ינשב הרקתל( 04- ןיוזמ      
תוטילב תוברל םינהוכ תאמוט ןורתפל      
,הבכרהו הקפסא ללוכ ,םימוטיקו תועפושמ      
מ"ס 02 יבועב ןוטב יקולבמ היינב תוריק      
.םימוטיאו םיימורטה םיטנמלא לש םיחתפב      
ללוכו ל"נה ללוכ ר"מ יפל טלפמוק ריחמה      
חקפמ ,טקיורפ להנמ י"ע רושיאו טרופמ ןונכת      
הנבמ תמקהל תודובעה לכ.םייתכלה םיגיצנו      
ךרוצל ושרדיש תודובע לכ תוללוכ יתכלה      
תודובעה לכו תונספת ןוגכ ,ל"נה הנבמ תיינב      
חקפמה תויחנה יפל ךכל ושרדיש רזע יחטשמו      
.םייתכלה םיגיצנ םע םואתבו      
      
וא/ו הרובק תרעמל יתכלה הנבמ תמקהו לופיט     02.01.0010
תורעהה לכ ללוכ( רתאב הלגתהש רבק      
לש ר"מב חטש יפל םולשתה,)לעמ תוטרופמ      

750,000.00   2,500.00   300.00 .יתכלהה הנבמה לש ןוילעה חטשמה ינפ ר"מ   
      
םיטנמלאה תא יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע      
ןימזהל שיהרובקה ינבמ לש םידחוימה      
םירשואמה םיימורט םיטנמלא רוצייל תורבחב      
תאמגודכ אשידק ארתא תרבח ידי לע      
םינבמב רבודמשכו ,"סקימידר" - ו "ןייטשרקא"      
הרבח לכב ןימזהל ןתינ םיד"חול םע םייתכלה      
תושעותמ ןוטב תוחול רוצייל      
      
םינוולוגמ הדלפ תורוניצ תנקתהו הקפסה     02.01.0020
לע הנגה ינבמ רורוואל "8 רטוקב םיעובצו      
וא "אבס לקמ" תרוצב ףפוכמ הרובק תורעמ      
לכ ללוכ ,שרדיתו הדימב תרחא הרוצ לכב      
ביבסמ ןוטב תקיציה תמלשה ,תושורדה תונכה      
תודובע לוכ ,טרפה יפל ,םלשומ רמגו םיחתפל      
לומ אלמ םואתבו חקפמה תויחנהל םאתהב      

 12,500.00   1,250.00    10.00 .םייתכלה םיגיצנ 'חי   
      
      

762,500.00 10.20.50 קרפ תתב הרבעהל
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20/01/2020
דף מס':     097 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

אשידק ארתא 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

762,500.00 מהעברה      
      
      
הרהנמ תולובג רותיא ךרוצל "3 רטוקב חודיק     02.01.0030
חודיק תונוכמל השיג יכרד תנכה ללוכ .רבק וא      
תדידמו ןומיס ללוכ ריחמה .שרדנה דויצה לכלו      
חטשב ואצמיש םירבקה וא תורעמה תולובג      

107,100.00      63.00 1,700.00 .ןלבקה םעטמ ךמסומ דדומ י"ע רטמ   
869,600.00 םייתכלה םינבמ 10.20 כ"הס  

      
ב ו צ י י  ת ו ד ו ב ע  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
דע לש קמועבו מ"ס 54 רטוק תואסנולכ עוציב     02.02.0010
,ןויז תסנכה ,תוטישה לכב םיחודיק ללוכ 'מ 51      
תושרדנה תודובעה לכ ללוכ 04-ב ןוטב תקיצי      
לכ תלבוהו תקפסא ללוכ ריחמה ,עוציבל      
תוברל עוציבל םישורדה םירזיבאהו םירמוחה      
תקיציב םינוילעה 'מ 3-ב ןוטרק ילוורשו לזרב      

  8,460.00     282.00    30.00 .סנולכ רטמ   
      
לע מ"ס 01 יבועב 02 ב גוסמ זתומ ןוטב     02.02.0020

 17,000.00   1,700.00    10.00 בוצייל  םידעוימ םיחטשמ ק"מ   
      
תלעב )מ"נחב( MSLC תבורעתב םיללח יולימ     02.02.0030

200,000.00     400.00   500.00 הובג קזוח ק"מ   
225,460.00 בוציי תודובע 20.20 כ"הס  

      
ך ו מ י ת  ת ו ד ו ב ע  30.20 ק ר פ  ת ת       
      
גוס .םיטרפמה יפל )דבוכ( םיכמות תוריק     02.03.0010
ריק שאר דוביע ,דוסי :ללוכ  .02-ב ןוטבה      
,ריקה בגב ררבנ  יולימ ,תוזאפ םע ןוטבמ      
הריפחה 'בע לכ ,לוחיכ ,םינבאה תרישק ,םיזקנ      
עוציב ךרוצל תודובעה רתי לכו תושורדה      

 29,800.00     745.00    40.00 .ריקה ק"מ   
      
אלל ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק / "לגר" תוריק     02.03.0020
,ריקה בגב ררבנ יולימ ,דוסי ללוכ .ןבא יופיח      
תודובעה לכו ריקה ןויז ,רפע תודובע ,םיזקנ      
דע ריקה עוציב ךרוצל םישורדה םירמוחהו      

 72,000.00   1,800.00    40.00 .םיננכותמ םינוילע חותיפ ינפ הבוג ק"מ   
      

 15,680.00     224.00    70.00 תיביטקורטסנוק העלסמ ק"מ  02.03.0030
      
שרדנה לכו הקיצי ללוכ 02-ב אבומ ןוטב     02.03.0040

    325.00     325.00     1.00 םיטרפמל םאתהב ק"מ   
      
ןרציה יטרפמל םאתהב בוואג/אתואג תרווכ     02.03.0050

     70.00      70.00     1.00 אשידק ארתא תשירדו ר"מ   
117,875.00 ךומית תודובע 30.20 כ"הס  

1,212,935.00 ךומית תודובעו בוציי תודובע ,םייתכלה םינבמ 20 כ"הס  

3,297,105.00 אשידק ארתא כ"הס
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20/01/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     098 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יללכ 10 הנבמ     
    
רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           2,219,358.95 'סנוק-רתאב תוקוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

                              92,400.00 יזיפ -רתאב תוקוצי ןוטב תודובע 20.20 קרפ תת    
    

              2,311,758.95 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                              30,238.95 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                 30,238.95 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                           1,887,075.00 הדלפ תורגסמ ירצומ 01.60 קרפ תת    
    

              1,887,075.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                
    
למשח 80 קרפ      
    

                             583,010.00 הרואת-תוריפח 10.80 קרפ תת    
    

                             484,227.00 הרואת -תולעת ,תוחוש ,תרנצ 20.80 קרפ תת    
    

                             236,315.00 הרואת -תונכהו תוחמוג ,תודוסי 30.80 קרפ תת    
    

                             533,610.00 הרואת יפוג ,תועורז ,הרואת ידומע 40.80 קרפ תת    
הרואת -רוביח תואספוקו            
    

                             112,420.00 הרואת -תויזכרמו למשח תוחול 50.80 קרפ תת    
    

                             275,814.00 הרואת -םילבכ 60.80 קרפ תת    
    

                               3,240.00 הרואת -םירושיאו תוקידב 70.80 קרפ תת    
    

                             558,965.00 הרואת -תונוש 80.80 קרפ תת    
    

                             432,210.00 תינמז הרואת 90.80 קרפ תת    
    

                             410,520.00 ג"מ למשח -תוריפח 01.80 קרפ תת    
    

                             505,800.00 ג"מ למשח -תולעת ,תוחוש ,תרנצ 11.80 קרפ תת    
    

                             237,185.00 נ"מ למשח -תוריפח 21.80 קרפ תת    
    

                             176,760.00 נ"מ למשח -תוחמוג ,תוחוש ,תרנצ 31.80 קרפ תת    
    

                             320,250.00 םירוזמר -תוריפח 41.80 קרפ תת    
    

                             290,370.00 םירוזמר -דויצ 51.80 קרפ תת    
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דף מס':     099 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             183,533.00 רלובוטיטלומ תודובע -תוחושו תרנצ 61.80 קרפ תת    
1 ארפניא            
    

                              36,850.00 תודובע -תונכהו תוחמוג ,תודוסי 71.80 קרפ תת    
1 ארפניא רלובוטיטלומ            
    

                             101,020.00 תונוש -הרואת ירזיבא 81.80 קרפ תת    
    

                             222,311.00 תידוטק הנגה 91.80 קרפ תת    
    

              5,704,410.00 למשח 80 כ"הס                
    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                           1,129,800.00 תוריק יופיח 10.41 קרפ תת    
    

                              29,835.00 תוגרדמ 20.41 קרפ תת    
    

              1,159,635.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                
    
תרושקת 81 קרפ      
    

                           1,098,490.00 ,םוקלס ,רנטרפ תרושקת תויתשת 10.81 קרפ תת    
טוה            
    

                           1,302,275.00 קזב 20.81 קרפ תת    
    

                              78,600.00 הייריע-ןוחטיב תויתשת 30.81 קרפ תת    
    

                             577,302.00 תינוריע תרושקת 40.81 קרפ תת    
    

              3,056,667.00 תרושקת 81 כ"הס                
    
הדלפ ינבמ 91 קרפ      
    

                              82,425.00 שרח תורגסמ 50.91 קרפ תת    
    

                             283,500.00 בצקה 60.91 קרפ תת    
    

                365,925.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס                
    
סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 קרפ      
    

                           1,365,279.10 תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 קרפ תת    
43 עטקמ סוסיב            
    

              1,365,279.10 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס                
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הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

המדא תודיער רוטינ 42 קרפ      
    

                             295,300.00 המדא תודיער רוטינ 10.42 קרפ תת    
    

                295,300.00 המדא תודיער רוטינ 42 כ"הס                
    
םיכנל תושיגנ ירודיס 72 קרפ      
    

                             248,240.00 הלעת ינבא ,הפש ינבא ,ףוציר תודובע 10.72 קרפ תת    
תוגרדמו            
    

                248,240.00 םיכנל תושיגנ ירודיס 72 כ"הס                
    
גתוממ טוליש 92 קרפ      
    

                             266,523.00 גתוממ טוליש 10.92 קרפ תת    
    

                266,523.00 גתוממ טוליש 92 כ"הס                
    
יפונ חותיפ 04 קרפ      
    

                           1,649,040.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                             236,340.00 43 עטק יזיפ -חותיפ תודובע 20.04 קרפ תת    
    

                             555,510.00 53 עטק יזיפ -חותיפ תודובע 30.04 קרפ תת    
    

              2,440,890.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                             350,091.50 עקרק תרשכה 10.14 קרפ תת    
    

                             799,908.00 העיטנ 20.14 קרפ תת    
    

                             342,364.00 43 עטק היקשה 30.14 קרפ תת    
    

                             736,252.00 53 עטק היקשה 40.14 קרפ תת    
    

              2,228,615.50 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                
    
בוחר טוהיר 24 קרפ      
    

0.24 קרפ תת 10.24 קרפ תת                                           
    

                             755,762.00 בוחר טוהיר 20.24 קרפ תת    
    

                755,762.00 בוחר טוהיר 24 כ"הס                
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הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רודיגו םירעש 44 קרפ      
    

                              42,000.00 םירעש 10.44 קרפ תת    
    

                             425,600.00 43 עטקמ רודיג 20.44 קרפ תת    
    

                             828,800.00 53 עטקמ רודיג 40.44 קרפ תת    
    

              1,296,400.00 רודיגו םירעש 44 כ"הס                
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                              68,225.50 תולכירדא -קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                             348,037.20 'סנוק -רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                              25,756.50 'סנוק -מ"וגא תויתשתו עצמ תובכש 30.15 קרפ תת    
    

                             328,730.00 43 עטקמ קוריפו הנכה תודובע 01.15 קרפ תת    
    

                             876,520.00 43 עטקמ רפע תודובע 02.15 קרפ תת    
    

                             590,850.00 43 עטקמ תויתשתו םיעצמ 03.15 קרפ תת    
    

                           1,114,140.70 43 עטקמ טלפסא תודובע 04.15 קרפ תת    
    

                              79,002.00 עטק-)םינטלוק( הסיפת - הרקב יאת 46.15 קרפ תת    
   34         
    

                               6,875.00 43 עטק -ןבאמ יופיצו ףוציר 27.15 קרפ תת    
    

                               9,747.00 43 עטקמ טולישו רורמת 18.15 קרפ תת    
    

                              10,851.50 43 עטקמ העיבצו ןומיס תודובע 28.15 קרפ תת    
    

                             599,427.00 53 עטקמ קוריפו הנכה תודובע 38.15 קרפ תת    
    

                           1,521,360.00 53 עטקמ רפע תודובע 48.15 קרפ תת    
    

                           1,341,000.00 53 עטקמ תויתשתו םיעצמ 58.15 קרפ תת    
    

                           2,032,780.00 53 עטקמ טלפסא תודובע 68.15 קרפ תת    
    

                             133,320.00 עטקמ )םינטלוק( הסיפת - הרקב יאת 78.15 קרפ תת    
   35         
    

                               9,072.00 53 עטקמ טולישו רורמת 88.15 קרפ תת    
    

                              50,818.80 53 עטקמ םיכרד ןומיסו העיבצ 98.15 קרפ תת    
    

              9,146,513.20 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
 
 
 
 

קובץ: 1015 ככ   .../102 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     102 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

זוקינ יווק 75 קרפ      
    

                             144,000.00 43 עטק -תולעת יולימ 62.75 קרפ תת    
    

                              48,330.00 43 עטק -ןליתאילופו CVP תורוניצ 23.75 קרפ תת    
    

                              20,430.00 תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש 24.75 קרפ תת    
43 עטק -תוימורט            
    

                               2,592.00 43 עטק -הרקב תוחושל תופסות 34.75 קרפ תת    
    

                             414,225.00 43 עטק -ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ 15.75 קרפ תת    
    

                             162,568.00 תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש 26.75 קרפ תת    
43 עטק -תוימורט            
    

                               5,292.00 43 עטק -ןוטב תופיטע 36.75 קרפ תת    
    

                             288,000.00 53 עטק -תולעת יולימ 46.75 קרפ תת    
    

                             127,665.00 53 עטק -ןליתאילופ תורוניצ 56.75 קרפ תת    
    

                              42,030.00 עטק -תוימורט תוילוחמ תולוגע תוחוש 66.75 קרפ תת    
   35         
    

                               3,456.00 53 עטק -הרקב תוחושל תופסות 76.75 קרפ תת    
    

                             931,860.00 53 עטק -ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ 86.75 קרפ תת    
    

                             364,684.00 תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש 96.75 קרפ תת    
53 עטק -תוימורט            
    

                               5,670.00 53 עטק -ןופיד 07.75 קרפ תת    
    

                               6,615.00 53 עטק -תופיטע 17.75 קרפ תת    
    

              2,567,417.00 זוקינ יווק 75 כ"הס                
    
דויצו הדובע תועש יריחמ 06 קרפ      
    

                               5,805.00 ישאר ןלבק יריחמ - ןינב ילעופ ע"ש 01.06 קרפ תת    
43 עטקמ            
    

                              32,175.00 בכר ,יסדנה ינכמ דויצ תריכשל ע"ש 03.06 קרפ תת    
43 עטקמ םימ תוילכימו אשמ            
    

                               5,805.00 ישאר ןלבק יריחמ - ןינב ילעופ ע"ש 13.06 קרפ תת    
53 עטקמ            

 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 1015 ככ   .../103 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
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20/01/2020
דף מס':     103 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              32,175.00 בכר ,יסדנה ינכמ דויצ תריכשל ע"ש 23.06 קרפ תת    
53 עטקמ םימ תוילכימו אשמ            
    

                 75,960.00 דויצו הדובע תועש יריחמ 06 כ"הס                
    
ןוטב תודובעל םירמוח 28 קרפ      
    

                             165,780.00 אבומ ןוטב 01.28 קרפ תת    
    

                165,780.00 ןוטב תודובעל םירמוח 28 כ"הס                
    
סובוטוא תונחת םילשורי תייריע 38 קרפ      
    

                              55,200.00 43 עטקמ סובוטוא תנחת 10.38 קרפ תת    
    

                             220,800.00 53 עטקמ סובוטוא תנחת 20.38 קרפ תת    
    

                276,000.00 סובוטוא תונחת םילשורי תייריע 38 כ"הס                
    
יללכ 48 קרפ      
    

                             222,311.00 םילבכו תוחוש 10.48 קרפ תת    
    

                             140,000.00 זג רבוצ 20.48 קרפ תת    
    

                             140,000.00 רלוס לכימ 30.48 קרפ תת    
    

                               5,000.00 ךילשת רוב 40.48 קרפ תת    
    

                507,311.00 יללכ 48 כ"הס                
    
43 עטקמ SCO תודוסי -היצקורטסנוק 88 קרפ      
    

                             136,480.00 1 קרפ תת 20.88 קרפ תת    
    

                               3,740.00 1 קרפ תת 50.88 קרפ תת    
    

                              30,624.00 5 קרפ תת 91.88 קרפ תת    
    

                              67,930.00 1 קרפ תת 32.88 קרפ תת    
    

                               6,370.00 2 קרפ תת 15.88 קרפ תת    
    

                245,144.00 43 עטקמ SCO תודוסי -היצקורטסנוק 88 כ"הס                
    
53 עטקמ SCO תודוסי -היצקורטסנוק 98 קרפ      
    

                             240,870.00 100 קרפ תת 20.98 קרפ תת    
    

                               2,380.00 01 קרפ תת 50.98 קרפ תת    
    

                              30,581.00 5 קרפ תת 91.98 קרפ תת    
    

                             165,545.00 1 קרפ תת 32.98 קרפ תת    

קובץ: 1015 ככ   .../104 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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20/01/2020
דף מס':     104 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               5,740.00 02 קרפ תת 15.98 קרפ תת    
    

                445,116.00 53 עטקמ SCO תודוסי -היצקורטסנוק 98 כ"הס                
    
בצקה 09 קרפ      
    

                             590,747.00 י'גר בצקה 20.09 קרפ תת    
    

                           3,600,018.00 העונת ירדסה 30.09 קרפ תת    
    

                             100,000.00 םיעוט םימרז ינפמ הנגה 40.09 קרפ תת    
    

              4,290,765.00 בצקה 09 כ"הס                
41,132,725.70 יללכ 10 כ"הס                            

    
53 עטקמ םיאנשו םירשיימ הנבמ 20 הנבמ     
    
רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           1,109,632.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

              1,109,632.00 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                              50,925.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                 50,925.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                              79,300.00 )רייפיטקר( םירשיימה רדחל םיחתפ 02.60 קרפ תת    
    

                              30,000.00 )ופרט( םיאנשה רדחל םיחתפ 12.60 קרפ תת    
    

                109,300.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                
    
למשח 80 קרפ      
    

                             434,000.00 יטנגמ הדש תלבגה 14.80 קרפ תת    
    

                               7,300.00 תונוש- למשח 99.80 קרפ תת    
    

                441,300.00 למשח 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                             110,800.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                110,800.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
 
 
 
 

קובץ: 1015 ככ   .../105 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     105 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

העיבצ 11 קרפ      
    

                             109,500.00 העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת    
    

                109,500.00 העיבצ 11 כ"הס                
    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                              45,600.00 תוריק יופיח 10.41 קרפ תת    
    

                 45,600.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                
    
סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 קרפ      
    

                             543,010.20 תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 קרפ תת    
סוסיב            
    

                543,010.20 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                             216,000.00 עקרק תרשכה 01.14 קרפ תת    
    

                216,000.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                
    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                              39,000.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                              12,250.00 מ"וגא תויתשתו עצמ תובכש 30.15 קרפ תת    
    

                 51,250.00 הלילס תודובע 15 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 99 קרפ      
    

                             195,045.00 םוטיא 10.99 קרפ תת    
    

                195,045.00 םוטיא תודובע 99 כ"הס                
 2,982,362.20 53 עטקמ םיאנשו םירשיימ הנבמ 20 כ"הס                            

    
9102/9/42 ןוכדע ןוחיגה תודובע 30 הנבמ     
    
)75 קרפ( םימ תודובע - םימ יווק 10 קרפ      
    

                           1,905,635.00 הדלפמ םימ יווק תחנה 10.10 קרפ תת    
    

                             711,920.00 רפע תודובע 20.10 קרפ תת    
    

                             117,474.00 םירזיבא תבכרהו הנקתה 30.10 קרפ תת    
    

                             344,093.00 םיאת 40.10 קרפ תת    
    

                             445,150.00 םיטלפסאו תורדג ,םיפוציר 60.10 קרפ תת    
 

קובץ: 1015 ככ   .../106 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
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20/01/2020
דף מס':     106 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              71,910.00 ןוטב תודובע 70.10 קרפ תת    
    

                             159,388.00 םידחוימ םיאתב תודובע 80.10 קרפ תת    
    

                           2,056,417.62 םירמוח 90.10 קרפ תת    
    

              5,811,987.62 )75 קרפ( םימ תודובע - םימ יווק 10 כ"הס                
    
תויללכ תורעה - בויב יווק 20 קרפ      
    

תויללכ תורעה 10.20 קרפ תת                                           
    

                              25,650.00 םיסכמ תקפסא 20.20 קרפ תת    
    

                 25,650.00 תויללכ תורעה - בויב יווק 20 כ"הס                
    
בויב תרנצל תולעת תריפח - בויב יווק 30 קרפ      
    

                              58,135.00 6"-8" בויב תרנצל תולעת תריפח 10.30 קרפ תת    
    

                              17,964.00 01"-02" תרנצל תולעת תריפח 20.30 קרפ תת    
    

                 76,099.00 בויב תרנצל תולעת תריפח - בויב יווק 30 כ"הס                
    
םתלבוהו תורוניצ תקפסא - בויב יווק 40 קרפ      
    

                              21,105.00 CVP תרנצ תלבוהו הקפסא 10.40 קרפ תת    
    

                             123,600.00 EPDH תרנצ תחנהו תלבוה ,תקפסא 30.40 קרפ תת    
    

                144,705.00 םתלבוהו תורוניצ תקפסא - בויב יווק 40 כ"הס                
    
םתבכרהו תורוניצ תחנה - בויב יווק 50 קרפ      
    

                              55,910.00 התבכרהו CVP תרנצ תחנה 10.50 קרפ תת    
    

                 55,910.00 םתבכרהו תורוניצ תחנה - בויב יווק 50 כ"הס                
    
תרוקיב יאתל םילפמ - בויב יווק 60 קרפ      
    

                               4,050.00 6"-8" לפמ 10.60 קרפ תת    
    

                  4,050.00 תרוקיב יאתל םילפמ - בויב יווק 60 כ"הס                
    
הרקב יאת - בויב יווק 70 קרפ      
    

                              78,500.00 'מ 00.1 הרקב יאת 10.70 קרפ תת    
    

                              22,120.00 'מ 52.1 הרקב יאת 20.70 קרפ תת    
 
 
 
 
 

קובץ: 1015 ככ   .../107 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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20/01/2020
דף מס':     107 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              24,000.00 'מ 05.1 הרקב יאת 30.70 קרפ תת    
    

                124,620.00 הרקב יאת - בויב יווק 70 כ"הס                
    
הרקב יאת ינוקית - בויב יווק 80 קרפ      
    

                              16,730.00 הרקב יאת ינוקית 10.80 קרפ תת    
    

                 16,730.00 הרקב יאת ינוקית - בויב יווק 80 כ"הס                
    
תונוש תודובע -  בויב יווק 90 קרפ      
    

                             386,000.00 תופסונ תודובע 10.90 קרפ תת    
    

                386,000.00 תונוש תודובע -  בויב יווק 90 כ"הס                
    
תופצרו תורדג ינוקית - בויב יווק 01 קרפ      
    

                              27,000.00 תופצרו תורדג ינוקית 10.01 קרפ תת    
    

                 27,000.00 תופצרו תורדג ינוקית - בויב יווק 01 כ"הס                
    
טלפסא תודובע - בויב יווק 11 קרפ      
    

                              26,400.00 טלפסא תודובע 10.11 קרפ תת    
    

                 26,400.00 טלפסא תודובע - בויב יווק 11 כ"הס                
 6,699,151.62 9102/9/42 ןוכדע ןוחיגה תודובע 30 כ"הס                            

    
הנקלא פ''צש 40 הנבמ     
    
בוחר טוהיר 24 קרפ      
    

0.24 קרפ תת 10.24 קרפ תת                                           
    

                              23,400.00 לצ תותשרו תוככס 20.24 קרפ תת    
    

                              74,800.00 קחשמ ינקתמל המילב יחטשמ 30.24 קרפ תת    
    

                             368,256.00 קחשמ ינקתמ 40.24 קרפ תת    
    

                               8,400.00 בוחר טוהיר 50.24 קרפ תת    
    

                474,856.00 בוחר טוהיר 24 כ"הס                
   474,856.00 הנקלא פ''צש 40 כ"הס                            
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20/01/2020
דף מס':     108 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

אשידק ארתא 50 הנבמ     
    
השיג יכרדו רודיג ,רפע ,הנכה תודובע  10 קרפ      
    

                              89,580.00 קוריפו הנכה תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                           1,862,500.00 רפע תודובע 20.10 קרפ תת    
    

                             132,090.00 השיג יכרדו רודיג 30.10 קרפ תת    
    

              2,084,170.00 השיג יכרדו רודיג ,רפע ,הנכה תודובע  10 כ"הס                
    
ךומית תודובעו בוציי תודובע ,םייתכלה םינבמ 20 קרפ      
    

                             869,600.00 םייתכלה םינבמ 10.20 קרפ תת    
    

                             225,460.00 בוציי תודובע 20.20 קרפ תת    
    

                             117,875.00 ךומית תודובע 30.20 קרפ תת    
    

              1,212,935.00 ךומית תודובעו בוציי תודובע ,םייתכלה םינבמ 20 כ"הס                
 3,297,105.00 אשידק ארתא 50 כ"הס                            
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20/01/2020
דף מס':     109 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

יללכ 10 הנבמ    
   

              2,311,758.95 רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                 30,238.95 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

              1,887,075.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ   
   

              5,704,410.00 למשח 80 קרפ   
   

              1,159,635.00 ןבא תודובע 41 קרפ   
   

              3,056,667.00 תרושקת 81 קרפ   
   

                365,925.00 הדלפ ינבמ 91 קרפ   
   

              1,365,279.10 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 קרפ   
   

                295,300.00 המדא תודיער רוטינ 42 קרפ   
   

                248,240.00 םיכנל תושיגנ ירודיס 72 קרפ   
   

                266,523.00 גתוממ טוליש 92 קרפ   
   

              2,440,890.00 יפונ חותיפ 04 קרפ   
   

              2,228,615.50 היקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                755,762.00 בוחר טוהיר 24 קרפ   
   

              1,296,400.00 רודיגו םירעש 44 קרפ   
   

              9,146,513.20 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
   

              2,567,417.00 זוקינ יווק 75 קרפ   
   

                 75,960.00 דויצו הדובע תועש יריחמ 06 קרפ   
   

                165,780.00 ןוטב תודובעל םירמוח 28 קרפ   
   

                276,000.00 סובוטוא תונחת םילשורי תייריע 38 קרפ   
   

                507,311.00 יללכ 48 קרפ   
   

                245,144.00 43 עטקמ SCO תודוסי -היצקורטסנוק 88 קרפ   
   

                445,116.00 53 עטקמ SCO תודוסי -היצקורטסנוק 98 קרפ   
   

              4,290,765.00 בצקה 09 קרפ   
   

41,132,725.70 יללכ 10 כ"הס               
 
 
 
 

קובץ: 1015 ככ   .../110 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     110 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

53 עטקמ םיאנשו םירשיימ הנבמ 20 הנבמ    
   

              1,109,632.00 רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                 50,925.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                109,300.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ   
   

                441,300.00 למשח 80 קרפ   
   

                110,800.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                109,500.00 העיבצ 11 קרפ   
   

                 45,600.00 ןבא תודובע 41 קרפ   
   

                543,010.20 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 קרפ   
   

                216,000.00 היקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                 51,250.00 הלילס תודובע 15 קרפ   
   

                195,045.00 םוטיא תודובע 99 קרפ   
   

 2,982,362.20 53 עטקמ םיאנשו םירשיימ הנבמ 20 כ"הס               
   
9102/9/42 ןוכדע ןוחיגה תודובע 30 הנבמ    
   

              5,811,987.62 )75 קרפ( םימ תודובע - םימ יווק 10 קרפ   
   

                 25,650.00 תויללכ תורעה - בויב יווק 20 קרפ   
   

                 76,099.00 בויב תרנצל תולעת תריפח - בויב יווק 30 קרפ   
   

                144,705.00 םתלבוהו תורוניצ תקפסא - בויב יווק 40 קרפ   
   

                 55,910.00 םתבכרהו תורוניצ תחנה - בויב יווק 50 קרפ   
   

                  4,050.00 תרוקיב יאתל םילפמ - בויב יווק 60 קרפ   
   

                124,620.00 הרקב יאת - בויב יווק 70 קרפ   
   

                 16,730.00 הרקב יאת ינוקית - בויב יווק 80 קרפ   
   

                386,000.00 תונוש תודובע -  בויב יווק 90 קרפ   
   

                 27,000.00 תופצרו תורדג ינוקית - בויב יווק 01 קרפ   
   

                 26,400.00 טלפסא תודובע - בויב יווק 11 קרפ   
   

 6,699,151.62 9102/9/42 ןוכדע ןוחיגה תודובע 30 כ"הס               
 
 
 
 

קובץ: 1015 ככ   .../111 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     111 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

הנקלא פ''צש 40 הנבמ    
   

                474,856.00 בוחר טוהיר 24 קרפ   
   

   474,856.00 הנקלא פ''צש 40 כ"הס               
   
אשידק ארתא 50 הנבמ    
   

              2,084,170.00 השיג יכרדו רודיג ,רפע ,הנכה תודובע  10 קרפ   
   

              1,212,935.00 ךומית תודובעו בוציי תודובע ,םייתכלה םינבמ 20 קרפ   
   

 3,297,105.00 אשידק ארתא 50 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 1015 ככ   .../112 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנהל הרבח - ן י ר ב ו ג  ן מ ס ק ו    
4131737-30:סקפ 3131737:לט לאומש תעבג 7 ןויצע שוג 
 

20/01/2020
דף מס':     112 9102/11/91 ןכדועמ כ"כ 53+43

  
הנבמ ךס  

41,132,725.70 יללכ 10 הנבמ  
  

 2,982,362.20 53 עטקמ םיאנשו םירשיימ הנבמ 20 הנבמ  
  

 6,699,151.62 9102/9/42 ןוכדע ןוחיגה תודובע 30 הנבמ  
  

   474,856.00 הנקלא פ''צש 40 הנבמ  
  

 3,297,105.00 אשידק ארתא 50 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
54,586,200.52  יללכ כ"הס  

  9,279,654.09 מ"עמ %71  
 63,865,854.61 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 1015 ככ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


