
מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     001 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םיקמועל חטשב הביצח וא/ו הריפח     01.01.0010
רפעה בטיממ רזוח יולימ תוברל .שרדנכ      
וא/ו מ"ס 0251 לש תובכשב קדוהמ      
וטנ הדידמה.רשואמ ךפש םוקמל קוליס      

  6,000.00    30.00  200.00 ק"מ .הריפח יעופיש אללו הדובע יבחרמ אלל  
      
תודימב דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     01.01.0020
רפעה בטיממ רזוח יולימ תוברל .תונוש      
וא/ו מ"ס 0251 לש תובכשב קדוהמ      
וטנ הדידמה .רשואמ ךפש םוקמל קוליס      

  3,500.00   100.00   35.00 ק"מ .הריפח יעופיש אללו הדובע יבחרמ אלל  
      
רובע םימייק תוכרדמו םיליבש ףוציר קורפ     01.01.0030
תוברל,למשחו תרושקת תויתשת עוציב      

  6,000.00   120.00   50.00 ר"מ .ותומדקל בצמה תרזחה  
 15,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10 כ"הס  
 15,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10 כ"הס  

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
ןייוצ םא אלא 04-ב ןוטבה גוס .1 :הרעה      
לכ עוציב םיללוכ הדיחיה יריחמ .2.תרחא      
לע ןוטבה תפישח תגרד תלבקל שרדינה      
.811  ילארשי ןקת יפ      
      
מ"מ 3.0 יבועב ןליתאילופ תועירי עצמ     02.01.0010
לש תויפחב םישורפ ,ןוטב יפצרמל תחתמ      

  3,000.00     6.00  500.00 ר"מ .וטנ הדידמה .מ"ס 02  
      
תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.01.0020

 26,000.00    52.00  500.00 ר"מ .ןוטב יפצרמל  
      
מ"ס 52 הבוגב 049 דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0030

 30,000.00    60.00  500.00 ר"מ .דוסי תורוקו ןוטב יפצרמל תחתמ  
      
טרופמכ תונוש תודימב דוסי תורוק     02.01.0040

 45,500.00 1,300.00   35.00 ק"מ .תוערגמו תוטילב תוברל תוינכותב  
      
      

104,500.00 10.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
002/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     002 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

104,500.00 מהעברה      
      
      
תוברל תונוש ךתח תודימב ןוטב ידומע     02.01.0050

 34,500.00 1,500.00   23.00 ק"מ .תוערגמו תוטילב  
      

  6,000.00   150.00   40.00 ר"מ .מ"ס 51 יבועב ןוטב יפצרמ 02.01.0060
      

 90,000.00   200.00  450.00 ר"מ .מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ 02.01.0070
      

 63,000.00 1,400.00   45.00 ק"מ .מ"ס 0302 יבועב ןוטב תוריק 02.01.0080
      
תודימב תונוילע וא תונותחת ןוטב תורוק     02.01.0090

 52,500.00 1,500.00   35.00 ק"מ .תוערגמו תוטילב תוברל תונוש  
      

 17,250.00   230.00   75.00 ר"מ .מ"ס 51 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת 02.01.0100
      

 16,800.00   280.00   60.00 ר"מ .מ"ס 81 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת 02.01.0110
      
לש יבחרמ לקשמב לקטבמ גגב םיעופיש     02.01.0120
,מ"ס 4 לש ילאמינימ יבועב ,ק"מ/ג"ק 0021      
תוקלורו םוטיאל הנכהכ הקלחה תוברל      

  9,000.00   500.00   18.00 ק"מ . מ"ס 6/6 ןוטב  
      
לע הקוצי מ"ס 01 יבועב היולת ןוטב תפצר     02.01.0130

  3,960.00   220.00   18.00 ר"מ .עופישב הקיצי תוברל ,הדובא תינבת יבג  
      
לש ילמינימ יבועב "גניפוט" המילשמ הקיצי     02.01.0140
תוברל ,תוימורט תוטלפ ג"ע מ"ס 6      
טנמצ טיטב תוטלפה ןיב םיקשימה תמיתס      

  6,900.00    60.00  115.00 ר"מ .טלפמוק לכה .'וכו תוטלפה יוקינו תפיטש  
      
לש ילמינימ יבועב "גניפוט" המילשמ הקיצי     02.01.0150
תוברל ,תוימורט תוטלפ ג"ע מ"ס 7      
טנמצ טיטב תוטלפה ןיב םיקשימה תמיתס      

 18,200.00    70.00  260.00 ר"מ .טלפמוק לכה .'וכו תוטלפה יוקינו תפיטש  
      
ידיצבו ןיב תונוש תודימב הקיצי תומלשה     02.01.0160
הבוג יפל הדידמה .תוימורט תוטלפ      

 16,900.00 1,300.00   13.00 ק"מ .תוטלפה  
      

  2,500.00 2,500.00    1.00 ק"מ .גגב םילוגע םיחתפל ביבסמ ןוטב תוקעמ 02.01.0170
      
      
      
      
      

442,010.00 10.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
003/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     003 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

442,010.00 מהעברה      
      
      
,מ"ס 04/001 תודימב ןוטבמ הנובירט     02.01.0180
יולימ ,םייכנאו םייקפוא ןוטב יחטשמ תוברל      
יחטש תריצי ,ןוטב תקלחה ,גנוטיא יקולב      

  7,200.00   400.00   18.00 רטמ .'וכו תוניפ םוטיק ,ףושח ןוטב  
      
3 ,תונובירטל היילעל ןוטב תוגרדמ     02.01.0190
חטשמ תוברל ,מ"ס 031 בחור ,תוגרדמ      
יחטש תריצי ,ןוטב ישלושמ ,עפושמ ןוטב      

  2,000.00 1,000.00    2.00 פמוק .'וכו תוניפ םוטיק ,קלח ןוטב  
      
בחור ,תוגרדמ 4 ,המבל היילע תוגרדמ     02.01.0200
,עפושמ ןוטב חטשמ תוברל ,מ"ס 031      
,קלח ןוטב יחטש תריצי ,ןוטב ישלושמ      

  1,250.00 1,250.00    1.00 פמוק .'וכו תוניפ םוטיק  
      
ןוטב יחטשמ תקלחה רובע תפסות     02.01.0205

  6,700.00    20.00  335.00 ר"מ .רטפוקילהב  
      
02.01.0210 םיכיתר םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ    
םירטקב,תוכתורמ הדלפ תותשרו      

157,500.00 4,500.00   35.00 ןוט .ןוטבה ןויזל ,םינוש םיכרואבו  
616,660.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  
616,660.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  30 ק ר פ       
      
ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות ,םיכורד םילולח םיימורט תוחול     03.01.0010

 28,500.00   300.00   95.00 ר"מ .מ"ס 02 יבועב ,ע"ש וא טירקנפס  
      
תרצות,םיכורד םילולח םיימורט תוחול     03.01.0020

 91,200.00   380.00  240.00 ר"מ .מ"ס 62½ יבועב ,ע"ש וא טירקנפס  
119,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םורט ןוטב תודובע 10.30 כ"הס  
119,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םורט ןוטב תודובע 30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

004/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     004 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
)םירוח 3( םילולח ןוטב יקולב תוציחמ     04.01.0010
תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל מ"ס 01 יבועב      
ףקיהב תורוגח,תוברטש ,תויפקה ,תויכנא ,      
םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,םיחתפ      

 13,500.00   150.00   90.00 ר"מ .'וכו םיחתפ דוביע,םיצוק תועצמאב  
      
יבועב )םירוח 4( םילולח ןוטב יקולב תוריק     04.01.0020
,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל מ"ס 02      
ףקיהב תורוגח,תוברטש ,תויפקה ,תויכנא      
םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,םיחתפ      
תוברל ,'וכו םיחתפ דוביע,םיצוק תועצמאב      

 33,000.00   200.00  165.00 ר"מ .גגב תוקעמב היינב  
      
תוברל ,מ"ס 22 יבועב גנוטיא יקולב תוריק     04.01.0030
,תויפקה ,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח      
ףקיהב תורוגח ,הלעת יקולב ,תוברטש      
םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,םיחתפ      

 63,250.00   230.00  275.00 ר"מ .'וכו םיחתפ דוביע,םיצוק תועצמאב  
      
תוברל ,מ"ס 03 יבועב גנוטיא יקולב תוריק     04.01.0040
,תויפקה ,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח      
ףקיהב תורוגח ,הלעת יקולב ,תוברטש      
םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,םיחתפ      

 19,500.00   300.00   65.00 ר"מ .'וכו םיחתפ דוביע,םיצוק תועצמאב  
129,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 10.40 כ"הס  
129,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

005/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     005 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

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       
      
יופיצב םיבוטר םיחטש תפצר םוטיא     05.01.0010
גוסמ רמילופב חבשומ ירמוטסלא ינמוטיב      
זפוטסלא וא 01 םוגיטסמ וא סקלפוטסלא      
,ןוטב תוקלור ,תיתשתה תנכה תוברל      
רמיירפ וא דוסי זפ גוסמ ינמוטיב רמיירפ      
ר"מ/םרג 003 לש תומכב ע"ש וא םוגיטסמ      
3 לש תללוכ תומכב יופיצ תובכש 2 ,      
2 לש יבועב שבי יופיצ תלבקל ר"מ/ג"ק      
תואספוק םוטיא,תרנצ ירבעמ םוטיא ,מ"מ      
םוטיא תוברל ,שרדנכ תובכשה לכו תרוקיב      
לכה .מ"ס 52 הבוגל תוריקה יבג לע      
הדידמה( .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק      

  2,400.00    80.00   30.00 ר"מ )תוריקה ןיב יקפוא לטיהב  
      
וא סבג לע םיבוטר םיחטש תוריק םוטיא     05.01.0020
תחתמ קולב לע וא חיט לע וא ןוטב לע      
תכרעמב ןלצרופ טינרג וא הקימרק יחיראל      
ע"ש וא LLAW רטסאמ גוסמ םוטיא      
וא החירמב רקזפ תרבח ידי לע רצוימה      
רטסאמ גוסמ רמיירפ תוברל ,הזתהב      
    LLAW ר"מ/םרג 003 לש תומכב ע"ש וא  
לש תומכב LLAW רטסאמ תובכש יתשו      
)שבי( ללוכ יבועל ,הבכשל ר"מ/ג"ק 2-5.1      
,תיתשתה תנכה תוברל מ"מ 8.0 לש      
.שרדנכ תובכשה לכו תרנצ ירבעמ םוטיא      

  8,000.00    80.00  100.00 ר"מ .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה  
      
תללכושמ תינמוטיב העיריב תוגג םוטיא     05.01.0030
מ"ס 6/6 ןוטב תוקלור תוברל ,מ"מ 5 יבועב      
,474SG דוסי תבכש ,שרדייש םוקמ לכב      
דע תוקעמה יבג לע גגה תעיריב םוטיא      
תעיריב תוקלור םוטיא ,םוינימולאה לגרסל      
תועיריה קוזיח ,םוטיא תעיריו קוזיח      
המיתס + םוינימולא לגרסב תוקעמל      
טרופמה לכו תרנצ ירבעמ םוטיא ,קיטסמב      
ץצח רמגב ויהי תועיריה .דחוימה טרפמב      
תוקעמה ןיב יקפוא לטיהב הדידמה .עבטומ      

 17,500.00   140.00  125.00 ר"מ .  
      
ףצקומ ןרטסילופ י"ע תוגגב ימרת דודיב     05.01.0040
    03-F תרקתל םיקבדומ ,מ"ס 3 יבועב  

 20,000.00    40.00  500.00 ר"מ .םח טלפסאב ןוטבה  
 47,900.00 10.50 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

006/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     006 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 47,900.00 מהעברה      
      
      
52 יבועב F-03 רקלק תוחולמ רוק ירשג     05.01.0050

 13,800.00    60.00  230.00 ר"מ .'וכו MPX תשר ,סקדא תוברל מ"ס  
      
,מ"ס 51 בחור ,ואיר גוסמ םימ רצע     05.01.0060

  5,000.00    50.00  100.00 רטמ .הקיצי תוקספהב  
      
מ"מ 01 יבועב ףצקומ ןריטסילופ תוחול     05.01.0070

  4,800.00    20.00  240.00 רטמ .דוסי תורוק ידיצב  
      
,תיתשתה תנכה תוברל ,הפצר םוטיא     05.01.0080
םוטיא ,ר"מ/םרג 003 לש תומכב רמיירפ      
ר"מ/ג"ק 4 לש תומכב יירפס םוגיטסמ      
לכה .שרדנכ תובכשה לכו )מ"מ 4 יבוע(      

 35,000.00    70.00  500.00 ר"מ .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק  
      
גוסמ תינמוטיב הזתהב דוסי תורוק םוטיא     05.01.0090
תנכה תוברל ,מ"מ 4 יבועב םוגיסקלפ      
.שרדנכ תובכשה לכו ,רמיירפ ,תיתשתה      

  7,500.00   100.00   75.00 ר"מ .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה  
      
F-03 רקלק תוחולב ל"נה םוטיא לע הנגה     05.01.0100

  2,250.00    30.00   75.00 ר"מ .מ"ס 3 יבועב  
116,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  
116,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  ת מ י ש ר  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
לכה .המישרב 1-נ 'סמ סופיט ,תלד     06.01.0010

 10,500.00 3,500.00    3.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
2-נ 'סמ סופיט ,תותלדו תוציחמ תכרעמ     06.01.0020

 11,000.00 5,500.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
 21,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורגנ תמישר 10.60 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  ת מ י ש ר  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
לכה .המישרב 1-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0010

  3,200.00 3,200.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
      
      

  3,200.00 20.60 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
007/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     007 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,200.00 מהעברה      
      
      
לכה .המישרב 2-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0020

  1,500.00 1,500.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 3-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0030

  1,000.00 1,000.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 4-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0040

  5,000.00 5,000.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 5-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0050

  5,000.00 5,000.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 6-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0060

  5,000.00 5,000.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
סופיט , םיכנ יתורשל די יזחאמ תכרעמ     06.02.0070
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 7-מ 'סמ      

  2,100.00 2,100.00    1.00 פמוק .המישרב  
      
לכה .המישרב 8-מ 'סמ סופיט ,טיילייקס     06.02.0080

 10,800.00 1,800.00    6.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
 33,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורגסמ תמישר 20.60 כ"הס  
 55,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס  

      
ח ט ש  ח ו ת י פ ו  ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.70 ק ר פ  ת ת       
      
.ןומיס טרסו יקנ לוחב הפיטע ללוכ ריחמה      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורעה 00.70 כ"הס            
      
/ ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  10.70 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ח       
      
, רמוחה תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
םיחנומה םירזיבאהו תורונצה יריחמ      
וא/ו הריפחה תדובע תא םיללוכ , עקרקב      
םיריחמה לכ .2 .עקרקה יגוס לכב הביצחה      
תא םיללוכ םייולגה תכתמה יקלח לש      
העיבצה      
      
      
      

10.70 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
008/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     008 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     07.01.0010
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח  יופיצ      
ע"ש וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

 23,000.00   230.00  100.00 רטמ .םיחפס תוברל , קמוע לכב עקרקב חנומ  
      
םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     07.01.0020
קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח / םינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
תוברל , קמוע לכב עקרקב חנומ ע"ש      

 30,000.00   200.00  150.00 רטמ .םיחפס  
      
םע 23/5" .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     07.01.0030
קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח / םינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
תוברל , קמוע לכב עקרקב חנומ ע"ש      

 16,000.00   160.00  100.00 רטמ .םיחפס  
      
1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     07.01.0040
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
לכב עקרקב חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד      

  2,000.00   100.00   20.00 רטמ .םיחפס תוברל , קמוע  
      
4/3" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     07.01.0050
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
לכב עקרקב חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד      

  1,800.00    90.00   20.00 רטמ .םיחפס תוברל , קמוע  
      
רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0060
)שא תודמע( םירק םימל 4" רטוקב      
  ,יולימב וא םייומס םייולת םייולג םינקתומ    
תפיטעו םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ      

  1,700.00   170.00   10.00 רטמ . הריפחו תוביצח ןוטב  
      
רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0070
)שא תודמע( םירק םימל 3" רטוקב      
  ,יולימב וא םייומס םייולת םייולג םינקתומ    
תפיטעו םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ      

  1,400.00   140.00   10.00 רטמ . הריפחו תוביצח ןוטב  
      
      
      
      
      
      

 75,900.00 10.70 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
009/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     009 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 75,900.00 מהעברה      
      
      
רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0080
)שא תודמע( םירק םימל 2" רטוקב      
  ,יולימב וא םייומס םייולת םייולג םינקתומ    
תפיטעו םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ      

  4,800.00   120.00   40.00 רטמ . הריפחו תוביצח ןוטב  
      
םגד יטסלפ רוניצמ םימ וק תחנהו הקפסה     07.01.0090
ךותב ןקתומ םימחו םירק םימל לוגיטלומ      
61 רטוקב ףוצרל תחתמו יולג , תוריקה      
תודובעהו םירזיבאה לכ ללוכ מ"מ      

  2,400.00    80.00   30.00 רטמ . תומלשב לוורש ךותב תושורדה  
      
)מ"מ 02 , 52( רטוק רוניצ ךא ל"נכ     07.01.0100

  1,800.00    90.00   20.00 רטמ לוגיטלומ  
      

  1,500.00   100.00   15.00 רטמ .לוגיטלומ )מ"מ 23( רטוק רוניצ ךא ל"נכ 07.01.0110
      
א"כ ןוראב תנקתומ תינקת שא יובכ תדמע     07.01.0120
2 , ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב ללוכ      
דמצמ םע 'מ 51 ךרואב 2" רטוקב םיקונרז      
זרב םע 2" סוסיר/ ןוליס קנזמ ץרוטש      
וא יטסלפ שימג רונצ םע ןולגלג ללוכ ירודכ      
לע ןקתומ 'מ 03 ךרואבו 4/3" רטוקב ימוג      
ןוליס קנזמ ללוכ תבבותסמ עורז םע ףות      

  3,600.00 1,800.00    2.00 פמוק .1" ירודכ זרב 1" רטוק סוסיר  
      

    700.00   350.00    2.00 'חי . ג"ק 6 השבי שא יובכ הפטמ 07.01.0130
      

    110.00   110.00    1.00 'חי . 2/1" ילד זרב 07.01.0140
      

    250.00   125.00    2.00 'חי .שניא 4/3 םינובה ןג זרב 07.01.0150
      
/ םימ וקל 2" רטוקב שדח םימ וק רוביח     07.01.0160
והש רטוק לכב םחתמב םייק םימ רוביח      
, םירטקו םירמוחו םירוביח תמאתה ללוכ      
חקפמה תוארוהל םאתהבו םלשןמ ןקתומ      

  1,000.00 1,000.00    1.00 פמוק .ןנכתמה וא/ו  
      
םימ וקל 4" - 3" רטוקב שדח םימ וק רוביח     07.01.0170
והש רטוק לכב םחתמב םייק םימ רוביח /      
, םירטקו םירמוחו םירוביח תמאתה ללוכ      
חקפמה תוארוהל םאתהבו םלשןמ ןקתומ      

  3,000.00 1,500.00    2.00 'חי . ןנכתמה וא/ו  
      

 95,060.00 10.70 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
010/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     010 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 95,060.00 מהעברה      
      
      
רבוחמ 3" רטוקב ינוציח שא יוביכל זרב     07.01.0180
,הריבש ןקתמ תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב      
דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,3" רטוק ףקז      

  5,600.00 2,800.00    2.00 פמוק 4/3" ןג זרבו ץרוטש  
      
, תינכותב טרפ יפל 4" ישאר תכרעמ שאר     07.01.0190
STTAW  ח"זמ  , דרא 4" םימ דמ תוברל      
זרב + 4"םיפוגמ 3 +  4" ןנסמ + 4"      
+ ריוא ררחשמ + 2" רזוח לא + 2" הריגס      
3" לופכ הקנסה זרב , 3" יוביכ זרב      
  ןנכתמה י"ע רשואמו טלפמוק , 3" רזוחלאו    

 45,000.00 45,000.00    1.00 פמוק .  
      
שיבכב םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח     07.01.0200
  הריפחו שושיג טלפסא שיבכ תייצח תוברל    
+ קזב םע םואית + ןורפחמב שומיש ,      
תוישרה לכו הייריע + למשחה תרבח      

  2,000.00 2,000.00    1.00 פמוק . םימה דיגאת + תורחאה  
147,660.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םימח / םירק םימ תקפסא 10.70 כ"הס  

      
ן י כ פ ו ש ו  ן י ח ו ל ד  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.02.0010
    ).E.P.D.H( םייולג םינקתומ תירבג ,  
+  4" רטוק , םיחפס ללוכ יולימב וא םייומס      

  8,400.00   140.00   60.00 רטמ . ןוטב תפיטע  
      
)ןיכלוד( םימח םיכפשל .יס.יו.יפ תורונצ     07.02.0020
לכ ללוכ ) -04 23 (  רטוקב א"מ זוקינו      
ע"ווש וא יקסיפל תרצות.םישורדה םיחפסה      

    700.00    70.00   10.00 רטמ .  
      

  3,600.00    90.00   40.00 רטמ .םיחפס ללוכ תיירבג 2" רטוקב ךא ל"נכ 07.02.0030
      
וא 4" תרנצל מ"ס 01 יבועב ןוטב תפיטע     07.02.0040

    900.00    30.00   30.00 רטמ . אוהש גוס לכמ 2"  
      

    450.00   150.00    3.00 'חי . 4" רטוקב.יס.יו.יפ ריוא עבוכ 07.02.0050
      
תספוק ,יפות םוסחמ ,הפצר םוסחמ     07.02.0060
םייושע מ"מ 05/001 רטוקב הליגר תרוקיב      
תעבורמ תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ      

  2,240.00   280.00    8.00 'חי .זילפמ גרבומ הסכמ וא תשרו  
 16,290.00 20.70 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

011/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     011 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,290.00 מהעברה      
      
      

    750.00   250.00    3.00 'חי . 4"/4" תלפונ תרוקב תספוק ךא ל"נכ 07.02.0070
 17,040.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70 כ"הס  

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות תמגודכ , ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.03.0010
ןקתומ , ע"וש וא " ולסוא " םגד "הסרח"      

  2,200.00   550.00    4.00 'חי . ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ  
      
,רילק םגד, םימח / םירק םימל הללוס     07.03.0020
םלשומ ןקתומ , םורכ הפוצמ תמח תרצות      

  2,600.00   650.00    4.00 'חי .םירזיבאה לכ םע  
      
תרצות תמגודכ ןבל סרחמ םיכנ רויכ     07.03.0030
לכ םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד "הסרח"      

    550.00   550.00    1.00 'חי .ךרע הווש וא ,ןופיסו םירזיבאה  
      
הלעפה , הדימעב ,םיכנל םירק םימ זרב     07.03.0040
תרצות , םיכנל דעוימה קפרמ טומ י"ע      

    750.00   750.00    1.00 'חי .ןרטש  
      
תרצות תמגודכ היולת ןבל סרחמ הלסא     07.03.0050
םע דבכ סופיט הסכמו בשומ ללוכ , םטול      
לכימ ללוכ , םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ      

 10,000.00 2,500.00    4.00 'חי .ייורג תרצות יולג החדה  
      
םגד הסרח תרצות םיכנל תדעוימ הלסא     07.03.0060
הסכמו בשומ ללוכ , 683 ט"קמ תקרב      
םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ סופיט      
ללוכ טרפ יפל הטסורינמ די זחאמ ללוכ      

  2,800.00 2,800.00    1.00 'חי . ייורג תרצות יומס החדה לכימ  
      

    500.00   125.00    4.00 'חי הרקתה ללחב וא ריקב 4/3" קותינ יזרב 07.03.0070
 19,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תויאורבת תועובק 30.70 כ"הס  

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.04.0010
    ).E.P.D.H( םייומס,םייולג םינקתומ תירבג  
ללוכ 4" רטוק ,םיחפס תוברל יולימב וא      

  2,800.00   140.00   20.00 רטמ .הפיטע  
      
      

  2,800.00 40.70 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
012/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     012 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,800.00 מהעברה      
      
      
טיבלד זקנ רמלד תרצות םשג ימ טלוק     07.04.0020

  1,200.00   300.00    4.00 'חי ."4 S15  
      
תודימב זקנ רמלד תרצות םשג ימ טלוק     07.04.0030

  1,280.00   320.00    4.00 'חי 10/15  
      

    800.00   200.00    4.00 'חי .4" רטוק הדלפמ ןותחת בזרמ אצומ 07.04.0040
  6,080.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םשג ימ זוקינ 40.70 כ"הס  

      
ח ו ת י פ  ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  50.70 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     07.05.0010
, הביצח וא הריפח ללוכ עקרקב חנומ      
לעמ מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע      
קודיה עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו      
טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביח      

  2,400.00   120.00   20.00 רטמ .רטמ 52.1 דע קמועב יללכה טרפמב  
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     07.05.0020
וא הריפח ללוכ םותכ,ךרע הווש וא דיברמ      
מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע , הביצח      
עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו לעמ      
טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביח קודיה      
דע קמועבו 6" רטוקב , יללכה טרפמב      

  3,000.00   150.00   20.00 רטמ .מ"ס 521  
      
מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ בויבל הרקב תחוש     07.05.0030
וא "ןמפלוו" תמגוד רטמ 52.1 דע קמועבו      
06/06 לדוגב הסכמו הרקת םע , ע"ש      
למס תעבטה ללוכ ןמפלוו תרצות מ"ס      
ןוט 52 .ב.ב גוסמ ,  םימ דיגאת וא הייריע      
לכ ןיב םוטיא טסלפונגמ תיתחת תוברל      
םימ תורידח דגנכ רטוק לכב החושה יקלח      
ללוכ , "טסלפוטיא" םטא תועצמאב      
ללוכ תמלשומ תנקתומ , ק'צניב + תומיטא      

  4,400.00 2,200.00    2.00 'חי . קודיה ללוכ רזוח ררבנ יולימ  
      
מ"ס 05 רטוקב םינגזמ זוקינל גפוס חודיק     07.05.0040
בסכמ + סג ץצח יולימו ח ר"מ 5.1 קמוע      

  2,400.00 1,200.00    2.00 פמוק . ינקת ןוטב  
      
והש רטוק לכב החוש ךותב תינקת לפמ     07.05.0050

    500.00   500.00    1.00 'חי . םלשומ ןקתומ  
 12,700.00 50.70 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

013/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     013 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,700.00 מהעברה      
      
      
שיבכב תמייק ב.של שדח בויב וק רוביח     07.05.0060
שומיש הריפחו שושיג שיבכ תייצח תוברל      
הייריעו ח"ח+ קזב םע םואית + ןורפחמב      
בצמה תרזחהו תורחאה תויושרה לכו      

  2,000.00 2,000.00    1.00 פמוק .ותמדוקל  
 14,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפ לועיתו בויב 50.70 כ"הס  
204,880.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

      
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא :הרעה      
טרפמה יפ לע היהי הדידמה` ןפוא תרחא      
תידרשמ-ןיבה הדעווה תאצוהב יללכה      
היינבל הזוחה יכמסמ לש היצזיטרדנטסל      
/ ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב םבושחימלו      
להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ ,יוניב ףגא      
ל"כשחה / רצואה דרשמ ,הסדנהו ןונכת      
)לוחכה רפסה( .הרובחתה דרשמ      
.ןכדועמה      
      
םידעוימ 2.80 קרפ-תתב םיליבומ :הרעה      
תודוקנ תרגסמב תולולכ ןניאש תודובעל      
לכמ תולעתל  :הרעהךומנ חתמו למשחה      
לכ תא וללכי םרובע הדיחיה יריחמ :גוס      
5 יפ לש םיסמועל ןוגיעהו הכימתה יעצמא      
הליבכה םע דחיב תולעתה לקשממ      
ויהי תוכימתה . תולעתב תננכותמה      
קלומ" .צות תמגודכ םינוולוגמו םישעותמ      
תוכימת ןיב ילמיסקמ קחרמ(." תודיפל      
רובעו . מ"ס 09 היהי תשר תולעתל      
031 היהי ילמיסקמ קחרמ חפ תולעת      
הנקתהו הקפסה לולכי ריחמה .)מ"ס      
תודובעה לכו רזעה ירמוח לכ ,רוביחו      
הכישמ יטוחו ורוביחו וקה תחנהל תושורדה      
    .  
      
מ"מ 02 רטוקב ד"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.02.0001

    600.00     6.00  100.00 רטמ )ףכירמ(  
      
מ"מ 52 רטוקב ד"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.02.0002

    700.00     7.00  100.00 רטמ )ףכירמ(  
  1,300.00 20.80 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

014/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     014 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,300.00 מהעברה      
      
      
מ"מ 23 רטוקב ד"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.02.0003

    500.00    10.00   50.00 רטמ )ףכירמ(  
      
מ"מ 24 רטוקב ד"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.02.0004

    600.00    12.00   50.00 רטמ )ףכירמ(  
      
מ"מ 05 רטוקב ד"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.02.0005

  1,330.00    19.00   70.00 רטמ )ףכירמ(  
      
ע"קי ,מ"מ 05 רטוקב ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     08.02.0006

  2,700.00    18.00  150.00 רטמ "קזב" י"ע רשואמ ,5.31  
      
011 רטוקב "הרבוק" ירושרש יטסלפ רוניצ     08.02.0007

  1,400.00    35.00   40.00 רטמ מ"מ  
      
061 רטוקב "הרבוק" ירושרש יטסלפ רוניצ     08.02.0008

  2,520.00    84.00   30.00 רטמ מ"מ  
      
מ"מ 5.1 יבועב עובצו ןבלוגמ חפמ הלעת     08.02.0009

 10,670.00    97.00  110.00 רטמ הסכמ םע מ"מ 001X002 תודימב  
      
מ"מ 5.1 יבועב עובצו ןבלוגמ חפמ הלעת     08.02.0010

  8,800.00    80.00  110.00 רטמ הסכמ םע מ"מ 001X001 תודימב  
      
,םינוולוגמ הדלפ יליית תויושע תשר תולעת     08.02.0011

  2,100.00    35.00   60.00 רטמ מ"ס 5.8x01 הלעתה ךתח מ"מ 4 רטוקב  
      
,םינוולוגמ הדלפ יליית תויושע תשר תולעת     08.02.0012

  2,700.00    45.00   60.00 רטמ מ"ס 5.8x02 הלעתה ךתח מ"מ 4 רטוקב  
      
63 בחורב ןבלוגמ לזרבמ םילבכל םלוס     08.02.0013

    880.00    88.00   10.00 רטמ מ"ס  
      
84 בחורב ןבלוגמ לזרבמ םילבכל םלוס     08.02.0014

    545.00   109.00    5.00 רטמ מ"ס  
 36,045.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבומ 20.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

015/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     015 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
3.80 קרפ-תתב םילבכו םיכילומ :הרעה      
תרגסמב תולולכ ןניאש תודובעל םידעוימ      
ללוכ ריחמה:הרעהלמשחה תודוקנ      
הנזהה וק לש רוביחו הנקתהו הקפסה      
לכו רזעה ירמוח לכ,םיכילומ ,םיליבומ ללוכ      
.ורוביחו וקה תחנהל תושורדה תודובעה      
      
61 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ     08.03.0001

    850.00    17.00   50.00 רטמ ר"ממ  
      
01 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ     08.03.0002

    650.00    13.00   50.00 רטמ ר"ממ  
      
01X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.03.0003

  4,000.00    50.00   80.00 רטמ ר"ממ  
      
ךתחב )YX2AN )EPLX םוינימולא לבכ     08.03.0004

  4,500.00    90.00   50.00 רטמ 021X4 ר"ממ  
      
"קזב" רשואמ תוגוז 05 ,ידיג בר ןופלט לבכ     08.03.0005

    675.00    27.00   25.00 רטמ .  
 10,675.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םילבכו םיכילומ 30.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
93416 ןקתל ומיאתי למשחה תחול לכ      
סופיט תוקידבב וקדבנש תוחול( 2 קלח      
היהי חולה ןרצי .)תויקלח סופיט תוקידבבו      
תוחול רוציל םינקתה ןוכממ רתיה לעב      
036 דע ,I המר ,ל"נה ןקתה יפל למשח      
==A ישאר למשח חול==.רפמא      
      
םילנפו תותלד םע חפמ למשח חולל הנבמ     08.04.0001
תודימב תוחפל 45PI ,םייתכתמ םיימינפ      

  8,346.00 8,346.00    1.00 פמוק ר"מ 6 דע ר"מ 10.4-מ לדוגב ,השירד יפל  
      
)C.T( קוחרמ חתמ תקספה לילס תפסות     08.04.0002

    285.00   285.00    1.00 'חי A052 דע ת"מאמל  
      
הנגה םע A061 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.04.0003
םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו תיטנגמ      
AK22 קותינ רשוכ ,)A)061-001 לויכ      

  1,193.00 1,193.00    1.00 'חי תוחפל  
      

  9,824.00 40.80 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
016/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     016 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,824.00 מהעברה      
      
      
רשוכ ,A52 דע יזאפ-דח ריעז ת"מאמ     08.04.0004

  3,000.00    60.00   50.00 'חי AK01 קותינ  
      
קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-וד ריעז ת"מאמ     08.04.0005

    600.00   120.00    5.00 'חי AK01 רצק םרז  
      
רשוכ ,A52 דע יזאפ-תלת ריעז ת"מאמ     08.04.0006

  2,148.00   179.00   12.00 'קנ AK01 רצק םרז קותינ  
      
A04 וא A23 יזאפ-תלת ריעז ת"מאמ     08.04.0007

  1,666.00   238.00    7.00 'חי AK01 רצק םרז קותינ רשוכ ,שרדנכ  
      

    250.00   250.00    1.00 'חי .'א 36 דע לש לדוגב יזאפ תלת ז''אמ 08.04.0008
      
הגילז םרז תושיגר ,A04X4 תחפ רסממ     08.04.0009

  3,962.00   566.00    7.00 'חי רפמאילימ 03  
      
הגילז םרז תושיגר ,A52X4 תחפ רסממ     08.04.0010

    956.00   478.00    2.00 'חי רפמאילימ 03  
      
ןצחל םע מ"מ 5.22 לש רטוקב דל תורונ 3     08.04.0011

    250.00   250.00    1.00 פמוק .הקידב  
      
עגמ םע V032, A61 יזאפ-דח דעצ רסממ     08.04.0012

  1,200.00   120.00   10.00 'חי רזע  
      
)C.T( קוחרמ חתמ תקספה לילס תפסות     08.04.0013

    895.00   179.00    5.00 'חי A001 דע ת"מאמל  
      
לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ     08.04.0014
,  הדובע  רטשמ ,V032 הלעפה לילס      
    1CA ףוצר הדובע קפסהל WK01 תמגוד  

  2,000.00   250.00    8.00 'חי "קינכמלט"  
      
לדוגב םייזאפ דח םיבצמ 3 ררוב קספמ     08.04.0015

    750.00   150.00    5.00 'חי .'א 01 לש  
      
לדוגב םייזאפ תלת םיבצמ 3 ררוב קספמ     08.04.0016

    500.00   250.00    2.00 'חי .'א 01 לש  
      
יתלב תוינכות יתש םע ילמשח דוקפ ןועש     08.04.0017
תועש 21-ל תינכימ הברזר םעו תויולת      

    522.00   522.00    1.00 'חי תוחפל  
      

 28,523.00 40.80 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
017/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     017 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 28,523.00 מהעברה      
      
      

    500.00   500.00    1.00 'חי ISO556-4 08.04.0018
 29,023.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 40.80 כ"הס  

      
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנ יושע ,םילאיצנטופ תאוושהל ספ     08.05.0001
םע מ"ס 05 דע ךרואו מ"מ 4X04 ךתחב      
,םישרדנה םירטקב תוחפל םירוח 51      

    213.00   213.00    1.00 פמוק תויקסידו םיגרב ,םימוא ,ןולקוא ידדובמ  
      
וניאש יתכתמ טנמלא לכל הנגה תקראה     08.05.0002
ממ 02 רוניצב YYN01 ךילומב, חתמ אשונ      
ספ וא האוושהה ספב ורוביח .וילאמ הבכ .      
ינשה דצהו דחא דצב תוקראה זוכיר      
םימואו םיגרב תועצמאב קראומה טנמלאל      
ףיעסל םולשתה . הרהזא טוליש תוברל      
ןפואב רבוחמו קראומ טנמלא יפ לע הז      

  8,250.00   165.00   50.00 'קנ . האוושהה ספל רישי  
      
תכרעמל מ"מ 4X04 ךתחב חוטש לזרב     08.05.0003
,דוסי תורוק ,תודוסיב ןקתומ דוסי תקראה      
תוברל הנבמה ףקיהב תואסנולקו םידומע      

  1,400.00     7.00  200.00 רטמ םיכותירו םירוביח  
      
הנבמל ץוחמ םויסו "הקראה-ץוק" תנקתה     08.05.0004

    332.00    83.00    4.00 פמוק 1" המוטא תניירושמ הספוק ךותב  
      
01 טוחב תשרה תולעת הקראה תכרעמ     08.05.0005

    720.00    12.00   60.00 רטמ .הלעתה ךרואל םירבחמו ר"ממ  
      
תשוחנ ךילומב םימ תרנצל הקראה תדוקנ     08.05.0006

    165.00   165.00    1.00 'קנ AYN61 הלשו ןגמ תרנצ תוברל ר"ממ.  
      
01 טוחב תיטסוקא הרקתל הקראה תדוקנ     08.05.0007

    800.00    80.00   10.00 פמוק .תודשה ןיב רושיג ללוכ ר"ממ  
 11,880.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונגהו תוקראה 50.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

018/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     018 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  ת ו ד ו ק נ  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
שרדנה לכ תא ללוכ תודוקנ ריחמ :תורעה      
,הנזה :רתיה ןיב תמלשומ הנקתה םשל      
תורונצ י"ע תודוקנל תרנצ  ,םילבכ ,םיכילומ      
.יולג וא ט"הת ,ךרוצה יפל נ"פ וא ד"פ      
,תוביצח םיללוכ תודובעה לכ יריחמ      
.חיט ינוקתו תומיתס ,םיתותס      
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא הליגר רואמ 'קנ     08.06.0001
יפל ר"ממ  5.1 ךתחב  םיכילומ ,מ"מ 02      
ףילחמ וא לופכ וא דיחי ,ז"פמ ,ךרוצה      
תספוקב ,הרואת יפוגל האיציו ,ןושאר      

  2,300.00   115.00   20.00 'קנ םיקדהמו םירוביח  
      
לש םילבכב םלוא-הליגר רואמ תדוקנ     08.06.0002
    YX2N 5.1X3 נפ" רוניצב םילחשומ ר"ממ"  
ריחמה( .C.V.P תולעת ךותב וא מ"מ 32      
הדימ לכב )C.V.P -ה תולעת תא וניא      
דיחי ,ז"פמ  ,הדוקנל דעו חולהמ ,שרדתש      
יפוגל האיציו ןושאר ףילחמ וא לופכ וא      

 11,970.00   126.00   95.00 'חי םיקדהמו םירוביח תספוקב הרואת  
      
קספמ רובע רואמ תדוקנל ריחמ תפסות     08.06.0003

     50.00    10.00    5.00 'קנ ןירושמ ,םימ ןגומ  
      
תרואתל ףסונ ךילומ רובע ריחמ תפסות     08.06.0004

    330.00    11.00   30.00 'קנ םוריח  
      
רוניצ תוברל  תמלשומ 'רפמא 61 ק"ח 'קנ     08.06.0005
)5.2X3(  ךתחב  םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב      
רזיבאו  ,איהש הרוצ לכב תנקתומ ,ר"ממ      

  3,550.00   142.00   25.00 'קנ הצק  
      
תוברל-- 'א )61X5( 'זפ תלת ק"ח 'קנ     08.06.0006
YX2N םיכילומ ,מ"מ 23 רטוקב רוניצ      
)61X5( ק"ח רזיבאו ר"ממ 5.2X5 ךתחב      

    197.00   197.00    1.00 'קנ EEC סופיט-מ 'א  
      
תוברל-- 'א )23X5( 'זפ תלת ק"ח 'קנ     08.06.0007
YX2N םיכילומ ,מ"מ 23 רטוקב רוניצ      
)23X5( ק"ח רזיבאו ר"ממ 01X5 ךתחב      

    300.00   300.00    1.00 'קנ EEC סופיט-מ 'א  
      
      
      
      

 18,697.00 60.80 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
019/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     019 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 18,697.00 מהעברה      
      
      
תלעפה תכרעמל ,יזאפ-תלת עונמל הדוקנ     08.06.0008
רטוקב רוניצ םע ,טרופסה םלואב םינקתמ      
,הדוקנל דעו תולעפה חולמ לחה מ"מ 32      
,רפמא 61 םיבטוק 4 ןוחטיב קספמ ללוכ      
דדמינ לבכהו רונוצה .עונמה די-לע ןקתומ      
םינצחל גוז םע אספוק ללוכ ,דרפינב      

    405.00   135.00    3.00 פמוק NO-FFO עונמה די-לע תנקתומ  
      
עקת תיב - רובע ק"ח 'קנל ריחמ תפסות     08.06.0009

    112.00    14.00    8.00 'חי לופכ  
      

    225.00    15.00   15.00 'חי םימ ןגומ - רובע ק"ח 'קנל ריחמ תפסות 08.06.0010
      
שומישב תיזאפ דח UCF/חופמ/ןגזמל 'קנ     08.06.0011
לש ךתחב םיכילומו ךרוצה יפל םיליבומ לש      
א"מ ןלבק םע םואתב רזיבאו ר"ממ 5.2      
ריחמ.)"טקפ" קספמ וא ילארשי עקש(      
טוח םע מ"מ 02 רוניצ ללוכ הדוקנה      
,טטסומרתה םוקימל דעו ןגזמהמ הכישמ      

    150.00   150.00    1.00 'קנ .55 אספוקב םויס  
      
םיכילומ לש שומישב תיזאפ תלת ,ךא ל"נכ     08.06.0012
קספמ םע םויס ר"ממ 5.2 לש ךתחב      

    840.00   280.00    3.00 'קנ .א"מ ןלבק םע םואתב ןוחטב  
      

    800.00   400.00    2.00 'קנ YX2N01X5 לבכ םע ל"נכ 08.06.0013
      
,היטבמאל םומח ףוג/םימח םימ דוד 'קנ     08.06.0014
,מ"מ  61  רטוקב רוניצ  תוברל רשא      
דוד ז"פמ ,ר"ממ 5.2X3 ךתחב םיכילומ      
    )61X2( 5.2 ךתחב  לבכ ,ןואינ תירונו 'אX3  
דע ז"פהמ לחשומ ,YX2N גוסמ ר"ממ      

    176.00   176.00    1.00 'קנ דודל  
      
מ"ס 12-מ יבועב ןוטב ריקב חתפ תביצח     08.06.0015
דע רומיגו חיט ינוקית תוברל ,מ"ס 03 דע      

    386.00   193.00    2.00 ר"מ םדוקה בצמל  
      
      
      
      
      
      
      

 21,791.00 60.80 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
020/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     020 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,791.00 מהעברה      
      
      
ךמסומ קדוב י"ע למשח ןקתמ תקידב     08.06.0016
הנמזהה םולשת ללוכ ןימזמה י"ע עבקיש      
למשח רוביח לדוגל ,קדובל עויסו      
הקידבו םייוקילה ןוקית תוברל ,A061X3-מ      
רושיא תלבקל דע שרדתש הדימב תרזוח      

  2,638.00 2,638.00    1.00 פמוק תויוגייתסה אלל ןקתמה לש יפוס  
 24,429.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו תודוקנ 60.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
7.80 קרפ-תתב םירזיבאה :הרעה      
תרגסמב תולולכ ןניאש תודובעל םידעוימ      
רובע ריחמה ,ןכ-ומכ .למשחה תודוקנ      
אלל ,דיחא היהי ט"הת ו/וא ט"הע םירזיבא      
לש הנקתהו הקפסה ללוכ ריחמה .לדבה      
םירמוחהו תודובעה לכ ללוכ רזיבאה      
.הנקתהה גוסב לדבה אלל םיווללנה      
      
"ספא" קותינ םע A61 למשח דודל ז"מ     08.07.0001

    420.00    70.00    6.00 'חי ןומיס תרונמ תוברל  
      
S.B עקת-תיב תללוכה  ןגזמל הלעפה 'חי     08.07.0002
ינצחל ,ןעגמ ,A61  יעגמ-תלת  יזאפ-דח      
תדיחיו ןומיס תוירונ יתש ,הקספה-הלעפה      
תמגוד ,תוקד 4 ךשמל הלעפהב הייהשה      
תמגוד TA-4PC "ןוא-זוע" תרצות      

    343.00   343.00    1.00 'חי "קינכמלט"  
      
08.07.0003 עקת-יתב השיש תללוכה הדיחי    
  רמוחמ  ,A61  םייניפ-תלת ,םייזאפ-דח    

    128.00    64.00    2.00 'חי "וקסינ" תמגוד ,חישק יטסלפ  
      
תללוכה 71D טסלפ א.ד.ע הדובע תדמע     08.07.0004
ןיוצמכ תרושק יעקש 2 , למשח יעקש 4      

  1,820.00   910.00    2.00 פמוק . JR-54  לנגירוא סיבג םגדמ תינכותב  
      
ךרוצה יפל םיליבומ תיזאפ דח חכ 'קנ     08.07.0005
.ר"ממ 5.2 לש ךתחב שרדנה יפל םיכילומו      
81D טסלפ א.ד.ע הדובע תדמע+      
תרושקת  יעקש4 , למשח יעקש 6 תללוכה      
  לנגירוא סיבג םגדמ תינכותב ןיוצמכ    

  2,440.00 1,220.00    2.00 'קנ 54-JR )טרפ האר(.  
      

  5,151.00 70.80 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
021/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     021 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,151.00 מהעברה      
      
      
הספוק ךותב למשח תקספהל םורח ןצחל     08.07.0006
,תיכוכז  הסכמ  םע םימ תנגומ תניירושמ      
רחאל ןצחלה לש ותלעפה .תרשרשו שיטפ      
תנווכמ הציחל י"ע היהת תיכוכזה תריבש      

    381.00   381.00    1.00 'חי "סורוברצ" תרצות תמגוד.ןצחלה לש  
      

    297.00    99.00    3.00 'חי ןופלט וק רוביחל תוגוז 01 הנורוק יקולב 08.07.0007
      
הפצירב עוקש הנקתהל ,הסכמ םע הספוק     08.07.0008
.ע.ד.מ תרצות ,)םיטפוש ןחושל תחתמ(      
רוביחל הדוקנ ,למשח יעקש 2 הליכמה      

  1,200.00   600.00    2.00 'חי .ןופורקימ רוביחל הדוקנ ,ןופלט  
      
םע EEC םגדמ רפמא 04X3 דע עקש      08.07.0009

    270.00    90.00    3.00 'חי .)רכז רוביח( הסכמ  
      
2 יזאפ-דח ,רפמא 61 ןוחטיב קספמ     08.07.0010
די-לע ןקתומ 56PI םימ ןגומ ,םיבטוק      

    360.00   180.00    2.00 'חי .הליענ רודיס םע ,תינוציח א"מ הדיחי  
      
4 יזאפ-תלת ,רפמא 61 ןוחטיב קספמ     08.07.0011
די-לע ןקתומ 56PI םימ ןגומ A61 ,םיבטוק      

    900.00   300.00    3.00 'חי .הליענ רודיס םע ,תינוציח א"מ הדיחי  
      
4 יזאפ-תלת ,רפמא 61 ןוחטיב קספמ     08.07.0012
די-לע ןקתומ 56PI םימ ןגומ A23 ,םיבטוק      

    800.00   400.00    2.00 'חי .הליענ רודיס םע ,תינוציח א"מ הדיחי  
      
תריחב יפ לע םוקימ( הסינכב ןקתומ חול     08.07.0013
הנקתהב )ןימזמ / למשח ץעוי / לכירדא      
דזיידונא םוינימולא הסכמ םע ריקב העוקש      

  1,600.00   800.00    2.00 פמוק הנבמה לש הקלדהה ינצחל זוכיר ליכמו  
 10,959.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבא 70.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

022/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     022 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
הקפסא םיללוכ הרואתה ףוג יריחמ      
יפוג לכ תא קפסל תוכזה ןימזמל .הנקתהו      
ותטלחה יפל םקלח וא/ו הרואתה      
ףוג לכ גיצהל למשחה ןלבק לע .תידעלבה      
,חקפמה ,ןנכתמה רושיאל הרואת      
לכ לש הקפסא/השיכר ינפל לכירדאהו      
לש עוציב ללוכ תודוקנה ריחמ .תומכה      
יפל הרואת תוקידבו הרואת תונויסינ      
לכ יריחמ .לכירדאה וא/ו ןנכתמה תשירד      
יפוג לש הפלחהל םיסחייתמ םיפיעסה      
םייק ףוג קורפ יריחמ םיניקת אל הרואת      
טרופמכ שדח הרואת ףוג לש הנקתהו      
.הדיחיה יריחמב לולכ ךשמהב      
      
DEL 06/06 W54 thgil kcab הרואת ףוג     08.08.0001
יוסיכ ללוכ del lb thgilixam תמגודכ      
וא םיסדנהמ דע רוא תמגודכ טנוברקילופ      

 14,950.00   230.00   65.00 'חי ךרע הווש  
      
הרקתב עוקש דל הרואת ףוג     08.08.0002
DEL STHGILNWOD םישגמ/תיטסוקא      
    W52 8" םגדDLD" םיסדנהמ דערוא לש  

  4,680.00   260.00   18.00 'חי .ךרע הווש וא  
      
הנבמה לע ןקתומ טאוו 06 הפצה ת"ג     08.08.0003

 16,200.00 1,350.00   12.00 'חי . רשואמ ע"ש וא 064TPAMS תמגודכ  
      
DEL  סופיטמ םורחל ידועי הרואת ףןג     08.08.0004
תרצות תמגודכ תוקד 09 ךשמל      

 12,250.00   490.00   25.00 'חי .רותפכ םגד טיילטרטקלא  
      
תמגודכ האיצי טלש םוריח הרואת ףוג     08.08.0006
ץחו האיצי טלש םע טיילורטקלא תרצות      
ץעוי תויחנה יפל ינוויכ וד/דח הנווכה      
יפל ינקת בותיכו DEL תרואת םע  תוחיטב      
היהי הרואתה ףוגל.תוחיטבה ץעוי תויחנה      

  2,760.00   460.00    6.00 'חי תוקד 081-ל יוביג ןמזו ןקת םע  
 50,840.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 80.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

023/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     023 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו כ ס י ח ל  ד ו ק י פ  ת ו ד י ח י  90.80 ק ר פ  ת ת       
ה י ג ר נ א ב       
      
רמייט ילטיגיד ןועש םע דודל קספמ     08.09.0001
יוביכו הלעפה תוינכות 8 םע ילטיגיד      
וא דרפנב םוי לכ הלעפהל תורשפא      
,מ"מ 55 אספוקל הברזר םע םימי תצובקב      

    270.00   270.00    1.00 'חי 230v 16A  
    270.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היגרנאב ןוכסיחל דוקיפ תודיחי 90.80 כ"הס  

174,121.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח ינקתמ 80 כ"הס  
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
יתשב לגרס ,תובכש יתשב םינפ חיט     09.01.0010
תוברל,םיירושימ םיחטש ג"ע ,םינוויכ      
לכ קוזיח ,ןוטב יטנמלא לע הצברה תבכיש      
תשר ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה תוניפה      
    M.P.X תוניפ םע םינבלוגמ C.V.P לכל  
,םיפילג,םיחתפ יפשח לע חיט ,הניפה ךרוא      
C.V.P תותשר,םירצו םינטק םיחטש      
ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב ןיב מ"ס 08 בחורב      

 80,000.00    80.00 1,000.00 ר"מ .תמייקל השדח היינב  
      
הנותחת הצברה תבכש תוברל ץוח חיט     09.01.0020
, חיט תובכש יתש,תוביטר תרידח תעינמל      
,חיטה תבורעתל דנוב.י'ג.יב קבד תפסות      
תויכנאהו תויקפואה תוניפה  לכ קוזיח      
תוניפ םע םינבלוגמ M.P.X תשר ינתיווזב      
    C.V.P יפשח לע חיט,הניפה ךרוא לכל  
,םירצו םינטק םיחטש ,םיפילג,םיחתפ      
היינב ןיב מ"ס 08 בחורב C.V.P תותשר      
'וכו תמייקל השדח היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל      

 72,500.00   100.00  725.00 ר"מ .  
      
גוסמ שימג ינועבצ ילירקא טכילש תבכש     09.01.0030
םינווגב ,ע"ש וא  ןיילוקד לש וקיטסלא      
חיט ג"ע ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
,רמיירפ ,תיתשתה תנכה תוברל שדח ץוח      
בוליש ,שרדנכ תובכשה לכ ,דוסי תבכש      
יפל טלפמוק לכה .'וכו תואמגודו םינווג      

 50,750.00    70.00  725.00 ר"מ .ןרציה טרפמ  
      
      
      

203,250.00 10.90 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
024/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     024 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

203,250.00 מהעברה      
      
      
,גגב תוקעמ לש ימינפה קלחב ץוח חיט     09.01.0040
תעינמל הנותחת הצברה תבכש תוברל      
תפסות ,חיט תובכש יתש,תוביטר תרידח      
לכ קוזיח ,חיטה תבורעתל דנוב.י'ג.יב קבד      
תשר ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה תוניפה      
    M.P.X תוניפ םע םינבלוגמ C.V.P לכל  
םיחטש ,םיחתפ יפשח לע חיט,הניפה ךרוא      
08 בחורב C.V.P תותשר,םירצו םינטק      
היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב ןיב מ"ס      

  2,700.00    90.00   30.00 ר"מ .'וכו תמייקל השדח  
205,950.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 10.90 כ"הס  
205,950.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90 כ"הס  

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
הז קרפב םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ      
,םיפסה ,םיליפורפה לכ תא םג םיללוכ      
יליפורפ,הניפ יליפורפ,הדרפהה יליפורפ      
רבעמב,םוינימולא/זילפ/הטסורינמ ,קותינ      
תוניפבו הצקבו םייופיח/םיפוציר ןיב      
םהינימל רמגה יליפורפ ,םייופיח/םיפוציר      
,גוס לכמ      
לככ ,םילגועמ/םיעפושמ/םייכנא/םייקפוא      
י"ע םיקוושמה ,שרדיש םוקמ לכב שרדיש      
הרבח תרצות וא ע"ש וא "םייופיצ לייא"      
יפל לכה ,לכירדאה תריחב יפל תרחא      
תוינכותב ראותמכו לכירדאה תושירד      
.תוינכותב םיטרפבו      
      
ינפמ םתנגה ללוכ םיפוצירה לכ ריחמ      
העיגפ לכ וא םימתכ וא תוינכמ תועיגפ      
עצממ תובכרומה תועירי תועצמאב ,תרחא      
4F גוסמ ,מ"מ 4 יבועב חפונמ ןליתאילופ      
קזוחמ ןוטרק קבדומ וילע יגופס םקרמ לעב      
תיניגמ תרצות ,תוחלב דימע ,םיביסב      
םתריסמל דע תאזו ,היינבב הנגה תונורתפ      
תרסה ללוכ ריחמה .ןימזמה ידיל תיפוסה      
.הריסמה םרט ןייוניפו תונגהה      
      
      
      

10.01 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
025/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     025 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
03/03 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0010
דוסי ריחמ ,מ"ס 06/06 ,מ"ס 54/54 ,מ"ס      
ןקת יפ לע הקלחה דגנ גוסמ ,ר"מ/ח"ש 08      
תנכה ,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל ,      
רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,תיתשה      
,תואמגודו םינווג בוליש ,תילירקא הבור      

 33,750.00   250.00  135.00 ר"מ .'וכו  םיעופיש דוביע  
      

  4,250.00    50.00   85.00 רטמ .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ 10.01.0020
      
,תיתילכת בר טרופס ןטירואילופ תפצר     10.01.0030
םינווגב,ע"ש וא יל ןגמ לש ןלוקרה תמגודכ      
7 יבועב,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
דוסי תבכש,תיתשתה תנכה תוברל,מ"מ      
יפל טלפמוק לכה .שרדינכ תובכשה לכו      
רדחו טרופס םלוא( .ןרציה יטרפימו יטרפ      

 90,450.00   270.00  335.00 ר"מ ) םיגוח  
      
הבוגב  ל"נה טקרפה גוסמ ץעממ םילנפ     10.01.0040

  5,400.00    60.00   90.00 רטמ .מ"ס 01  
      
טינרג וא הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.01.0060
06 דוסי ריחמ ,מ"ס 06/02 תודימב ןלצרופ      
תבכיש,הצבקה תבכיש תוברל ,ר"מ/ח"ש      
יפ לע בחורב םיקשימ ,הקבדה,רוחש חיט      
ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא הבור רמג ,ןקת      
,רוטיע יספ,תואמגודו םינווג בוליש ,הנוש      
,םירצו םינטק םיחטש,םיחתפ יפשח יופיח      

 26,450.00   230.00  115.00 ר"מ .טלפמוק לכה .'וכו תומאתהו םיכותיח  
      
תודימב ,מ"מ 6 יבועב לטסירק תוארמ     10.01.0070
ץע וא םוינימולא תרגסמ תוברל ,תונוש      

  1,800.00   600.00    3.00 ר"מ .עובצ  
      
,מ"ס 3 יבועב ןורבח שישמ תונולח ינדא     10.01.0080

  7,400.00   200.00   37.00 רטמ .םימ ףא תוברל מ"ס 04 דע בחור  
      
יקיזחמ ,תוינובס :ןוגכ םיתורשב םירזיבא     10.01.0090
דוסי ריחמב 'וכו ילזונ ןובסל םינקתמ ,ריינ      

  4,200.00   300.00   14.00 'חי .'חי/ח"ש 002 לש  
      
      
      
      

173,700.00 10.01 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
026/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     026 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

173,700.00 מהעברה      
      
      
004 לש דוסי ריחמב ריינ תובגמל ןקתמ     10.01.0100

  1,500.00   500.00    3.00 'חי .'חי/ח"ש  
175,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס  
175,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
וא/ו םינפ חיט ג"ע ע"ש וא לירקרפוס עבצ     11.01.0010
,ץוח חיט וא ףושח ןוטב וא סבג תוחול      
דיחא ןווג תלבקל דעו תוחפל תובכש שולש      
תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש תוברל      
תובכשה לכו דוסי תבכש ,תיתשתה      

 35,250.00    30.00 1,175.00 ר"מ .ןרציה טרפימ יפל שרדינכ  
      
תונוראל רוא טלופ טוליש עוציבו ןונכת     11.01.0020
'וכו שא יוביכ ,תרושקת ,היצלטסניא ,למשח      
,םינסחמ ,םיינכט םירדח ,שא תותלדל ,      
רחא טוליש לכו םימ ידמ ,יוביכ יזרב      
יוביכ תושירד יפל טלפמוק לכה ,שרדיש      
לכל טלפמוק הדידמה .םינקתה לכו שא      
ךותב הדובעה םחתמ לכב שרדנה טולישה      

  2,000.00 2,000.00    1.00 פמוק .חותיפבו הנבמה תותיזחב ,הנבמה  
 37,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11 כ"הס  
 37,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת מ י ש ר  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
לכה .המישרב 1-א 'סמ סופיט ,תלד     12.01.0010

 20,000.00 10,000.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 2-א 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0020

 22,500.00 7,500.00    3.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 3-א 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0030

 24,000.00 6,000.00    4.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 4-א 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0040

 60,000.00 30,000.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
126,500.00 10.21 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

027/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     027 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

126,500.00 מהעברה      
      
      
לכה .המישרב 5-א 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0050

  4,800.00   800.00    6.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 6-א 'סמ סופיט ,סירת     12.01.0060

    800.00   400.00    2.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 7-א 'סמ סופיט ,תלד     12.01.0070

  6,000.00 6,000.00    1.00 'חי .המישרב טרופמכ טלפמוק  
138,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תמישר 10.21 כ"הס  
138,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 21 כ"הס  

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
רוביח תודובע עצבל גוזימה ןלבק לע      
טרפמל םאתהב גוזימה דויצל זוקינו למשח      
ןקת יפלו תוינכותו ןנכתמה לש ינכטה      
    . 1001  
      
תודיחי לש טטסומרט-הלעפהה תוחול לכ      
הרוצב ריקה לע םינקתומ יזכרמ ינימה      
)תינכות האר( דיינ טלש אלל העובק      
      
תיזכרמ ינימ גוזימ תדיחי הנקתהו הקפסא     15.01.0020
רשואמ ע"וש וא הבעמ +קינוי/סירוא תרצות      
ריוא תקיפסו ש"טב 000551 לש הקופתל      
    0005 MFC הדיחי םיציפק לע חנומ חופמ  
למשחל תרבוחמ םוינמלאמ םיליפורפ םע      
לופכ דודיב ,ילניגרוא שימג זג תרנצו זוקינו      
    NIKS ELBUOD "2 יישק דגנ ןגמ ללוכ  
דייאמ , תוטשפתה ימותסש +ריוא גזמ      
טוויח קורי זג , NL , "5.1=P.S טקש      
יבעמ + התיילתו הדיחיה תפנה + ילמשח      
ללוכ םוח תבאשמ + םימיאתמ ל"נל ריוא      
+ הניקת הלועפל םישורדה םירזיבאה לכ      
הללוס ייופיצ + הכר הענתה טנמלא      

 70,000.00 35,000.00    2.00 'חי . היצקורטסנוק לע הפנה + דלוגייאלב  
      
      
      
      
      

 70,000.00 10.51 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
028/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     028 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 70,000.00 מהעברה      
      
      
תיזכרמ ינימ גוזימ תדיחי הנקתהו הקפסא     15.01.0030
וא הרטקלא תרצות הובג ץחל - תלעותמ      
ריוא תקיפסל ,T05-VDME םגד "עוש      
הקופתל ps=52.1" , ד"למר 0061      
לע חנומ חופמ , ש"טב 00164 תילנמונ      
, םיקוזיחו הדיחי תנקתה ללוכ םיציפק      
תרבוחמ , םוינמלאמ םיליפורפ םע הדיחי      
,רופא ינקת שימג , זג תרנצו זוקינו למשחל      
+ ריואה הבעמל רוביח ללוכ ,  קורי זג      

 36,000.00 12,000.00    3.00 'חי . הלעפה תיחול  
      
םינוולגמ גרוסו ןחלוש הנקתהו הקפסא     15.01.0040
תוימוגו ריואה הבעמל לוענמ ללוכ םוחב      

  1,250.00   250.00    5.00 'חי . תוצרוחמ  
      
3" רטוק טירבג תרנצ תנקתהו הקפסא     15.01.0050
ללוכ למשחו זג תרנצ רבעמל תוריק ךותב      

    800.00    80.00   10.00 רטמ . גגהמ האיציב אבס לקמ טרפ עוציב  
      
+ תדדובמ לזונ זג תרנצ תנקתהו הקפסא     15.01.0060
, זג יולימ םוקאו תרושקת למשח ילבכ      
תוארוה יפל ןקנחב תומחלה , תרנצ טסט      

 12,000.00   150.00   80.00 רטמ )טלפמוק( ןרצייה  
      
הרקב דחב םקוממ יזכרמ הלעפה חול     15.01.0070
תוכרעמ לכ תלעפהל םינצחלו םיררוב ללוכ      
ללוכ הדובע, הלקת תורונמ ללוכ ריוא גוזימ      
הזב ךורכה טווחהו היצלטסניאה לכ      

  5,000.00 5,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק  
125,050.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( דויצ 10.51 כ"הס  

      
.ם י ר ז י ב א ו  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
םאתמ ללוכ ריואה ירזפמ ריחמ : הרעה      
תודובע + )תינכות יפל( המיאתמ תודימב      
  לכירדא תריחב יפל עבצ + חטשב הנקתה    
    .  
      
יבוע תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.02.0030
תוילת תוברל ןוקליסב המיטא מ"מ 8.0 חפ      

 29,700.00    90.00  330.00 ר"מ .םינוכמו  
      
      

 29,700.00 20.51 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
029/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     029 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 29,700.00 מהעברה      
      
      
םיניפ םע רוביח יאקירמא יטסוקא דודיב     15.02.0040

 18,150.00    55.00  330.00 ר"מ ENYD ORUD  תשר+ 1" יבוע  
      
םוינימלאמ יתרקת רזפמ תנקתהו הקפסא     15.02.0050

 15,840.00   360.00   44.00 'חי .הרישי הקירזל תסוו + 53/53  
      
8" רטוק ירושרש תלעת תנקתהו הקפסא     15.02.0060

  7,000.00    70.00  100.00 רטמ . ינקת שא ןיסח םוינמלא/םוינמלא תדדובמ  
      
תונוש תודימב םוינמלאמ רזוח ריוא סירת     15.02.0070

  4,860.00 1,500.00    3.24 ר"מ . תסוו + ןנסמ+  תינכתה יפל  
      
ללוכ םוינמלאמ םשג דגנ חצ ריוא סירת     15.02.0080
  תינכות יפל תודימ , םיקרח דגנ תשרו תסו    

    720.00 1,800.00    0.40 ר"מ .  
      

  1,250.00   250.00    5.00 'חי . תודימה לכל תינושמש שימג 15.02.0090
 77,520.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( .םירזיבאו רוזיפ תכרעמ 20.51 כ"הס  
202,570.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא גוזימ 51 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת  81 ק ר פ       
      
0.81 ק ר פ  ת ת  00.81 ק ר פ  ת ת       
      
0.81 קרפ תת      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.81 קרפ תת 00.81 כ"הס            
      
ם י ל ב כ  10.81 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא  :תורעה      
טרפמה יפ לע היהי הדידמה ןפוא תרחא      
תידרשמ-ןיבה הדעווה תאצוהב יללכה      
היינבל הזוחה יכמסמ לש היצזיטרדנטסל      
/ ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב םבושחימלו      
להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ ,יוניב ףגא      
ל"כשחה / רצואה דרשמ ,הסדנהו ןונכת      
)לוחכה רפסה( .הרובחתה דרשמ      
.ןכדועמה      
      
      
      
      
      

10.81 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
030/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     030 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
1.81 קרפ-תתב םילבכו םיכילומ :הרעה      
תרגסמב תולולכ ןניאש תודובעל םידעוימ      
הלחשה ללוכ ריחמה ,למשחה תודוקנ      
ות ילעב תויהל תרושקתה ילבכ לע ,טוויחו      
.חקפמ רושיאבו .תכמסומ הדבעמ לש ןקת      
      

  2,400.00    24.00  100.00 רטמ .7TAC םיבשחמ תרושקת לבכ 18.01.0001
      

    600.00    12.00   50.00 רטמ "קזב" רשואמ תוגוז 01 ,ידיג-בר ןופלט לבכ 18.01.0002
  3,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םילבכ 10.81 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ד ו ק נ  20.81 ק ר פ  ת ת       
      
הזירכ ,ןופלט ,בשחמ(,תרושקתל הנכה 'קנ     18.02.0001
רוניצ תוברל )VT ,כ"לט ,םוקרטניא ,      
טוחו םלשומ ןקתומ ,מ"מ 02 רטוקב      

  1,125.00    75.00   15.00 'קנ ןוליינמ הכישמ  
      
,E5TAC עקש ,טלפמוק תרושקת תדוקנ     18.02.0002
טלפמוק תרושקת תדוקנ ,7TAC לבכ      
לעב JR-54 גוסמ דדוב הצק עקש תללוכה      
,E5TAC ןקתב הדימעל הדבעמ תכמסה      
,לבכ טרפמ יפל 7TAC גוסמ לבכ ללוכ      
י"פע תולעת .םינומיס טרפמ יפ לע ןמוסמ      
,)'וכו םיחודיק ,תולעת ,תרנצ( חטשה יאנת      
- בשחמ רוביחל רשגמו ןוראב לנפל רשגמ      
טרפמ יפ לע םהינש - רטמ 3 דע ריק      
    E5TAC. לבכה תוצק ינש טוליש ללוכ  
לנפב יסחיה קלחה ללוכ ,עקשה טולישו      
הדוקנ תקידב ללוכ .ןוראב תרושקתה      

  2,550.00   255.00   10.00 'קנ .טרפמ יפ לע הקידב רישכמב  
  3,675.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו תודוקנ 20.81 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  30.81 ק ר פ  ת ת       
      
תונוראל ,תוגוז 01 יטרדנטס הנורק ספ     18.03.0001
םיטוחה תוגוז ,תויזכרמו הינופלט תרושקת      
9 שע 1 -מ הנורקה ספ יבג לע םירפסוממ      

     75.00    25.00    3.00 'חי 0.-ו  
      
      
      
      

     75.00 30.81 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
031/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     031 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

     75.00 מהעברה      
      
      
תוקרפתמ תונפד םע U02 תרושקת ןורא     18.03.0002
םיאתמ ןוראה .לוענמ םע תיכוכז תלדו      
.91" יטרדנטס לדוגב תרושקת דויצל      
לוכנמ םע תיכוכז תלד ןוראה תיזחב      
הנשי ,תרושקתה ןורא לש ןוילעה וקלחב      
םינוילע םיחתפ 2 ,ררוואמ תנקתהל הנכה      
םיחתפ 2 -ו הלעמלמ םילבכ תסינכל      
תודימ .ןותחתה וקלחמ םילבכ תסינכל      
,מ"ס   הבוג :תרושקתה ןורא לש תוינוציח      

     50.00    50.00    1.00 'חי .מ"ס 54 קמוע ,מ"ס 35 בחור  
      
םירוביח 61 םע 91" ןוראל תרושקת לנפ     18.03.0003

    920.00   460.00    2.00 'חי .הבקנ-הבקנ ךכוסמ E5TAC 54-JR לש  
      
יעקש 05 םע תרושקת ןוראל 91" לנפ     18.03.0004

    460.00   460.00    1.00 'חי .JR-54 רוביחב ןופלט  
      

     40.00    40.00    1.00 'חי V022 - תרושקת ןוראל תכתמ ררוואמ 18.03.0005
      
EDAM SA יטוטרש ושגוי - תכרעמ דועית     18.03.0006
םכוישו הצקה תודוקנ ירפסמ וטרופי םהב      
םמוקימו םנומיס ללוכ תרושקתה יזוכירל      
יזוכיר יטוטרש ושגוי ףסונב .הנבמב      
ךותב םילבכה ירבעמ תרוצתו תרושקתה      
לכ לש םיינכט םיטרפמ ושגוי .הנבמה      

  1,500.00 1,500.00    1.00 פמוק .ןקתוהש דויצה  
      
,תוגוז 4 ,ךכוסמ E5TAC 54-JR רשגמ     18.03.0007
ףיצר ןומיס ללוכ ,מ"ס 52 דע ךרואב      

     48.00    12.00    4.00 פמוק .לבכה תווצקב ץווכתמ לוורשב  
  3,093.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבא 30.81 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

032/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     032 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ה י ר ז י ב א ו  ת ו נ ו ר א  60.81 ק ר פ  ת ת       
      
תווח/ תרושקת ןוראל הקראה תכרע     18.06.0001
לולכת הכרעה . םיבשחמ יכרעמו םיתרש      
תומצו םירוביח יגרב ללוכ ידועי םירוביח ספ      
לכל שימג ר"ממ 61 הקראה לבכמ רוביח      
םינקתומה םינקתהה לכו ןוראה ירזיבא      
ללוכ .םירוביחה ספל בכוכ תרוצתב רוביח      
ןוראב םינקתומה םיטנמלאה לכ רוביח      

     30.00    30.00    1.00 'חי .מ"מ 6 ךתחב ידועיי לבכב  
     30.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םהירזיבאו תונורא 60.81 כ"הס  

  9,798.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת 81 כ"הס  
      
ך ו כ י ס ו  ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  10.91 ק ר פ  ת ת       
ך ו כ י ס ו       
      
הדלפ יליפורפמ ,גגל הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0010
,שרדייש יפכו תוינכותב טרופמכ םינוש      
,םיכותירה ,םירוביחה ,םיקוזיחה לכ תוברל      
םיצוק ,תוקטלפ ,םיגוסה לכמ םיגרבה      
יפל טלפמוק לכה .'וכו ןווליג ,םיכתורמ      

104,000.00 16,000.00    6.50 ןוט .תוינכותב םיטרפ  
      
וא "ייסרמ" תרצות ,סרח יפערב גגה ךוכיס     19.01.0020
תריחב יפל תואמגודו םינווגב ,ע"ש      
לכו ,שרדנכ םישירמ תוברל ,לכירדאה      
,םיגנושלפ ,םיבכור ,םירוביחה ,םיקוזיחה      
רורוויא יפער,םימייסמ םיטנמלא ,םימוטיא      

 75,000.00   150.00  500.00 ר"מ )יקפוא לטיהב הדידמה( .טלפמוק לכה .'וכו  
      
,מ"מ 2 יבועב םוינימולא חפמ חור יזגרא     19.01.0030
,מ"ס 021 לש סורפ בחורב ,רונתב עובצ      
,האישנ תיצקורטסנוק תוברל ,יכנאו יקפוא      
,םיגנושלפ ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      

 56,250.00   450.00  125.00 רטמ .טלפמוק לכה .'וכו םימוטיא  
235,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 10.91 כ"הס  
235,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

033/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     033 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ב       
      
םינבלוגמ םימוטא חפ ישגממ בתות תרקת     22.01.0010
בחור ,מ"מ 6.0 חפה יבוע ,רונתב םיעובצו      
תייצקורטסנוק תוברל .מ"ס 03 םישגמה      
תחיתפ ,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ      
לכ ,םיחתפה קוזיח,גוס לכמ םיחתפ      
רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה      

  5,600.00   200.00   28.00 ר"מ .טלפמוק לכה .םהינימל  
      
םיררוחמ חפ ישגממ תיטסוקא הרקת     22.01.0020
יבוע ,רונתב םיעובצו םינבלוגמ ,ורקימ רורח      
.מ"ס 03 םישגמה בחור ,מ"מ 6.0 חפה      
Z+L יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק תוברל      
    , Z, T, L, קוזיח,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ  
לכ סקטדנואס תיטסוקא העירי,םיחתפה      
רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה      

  5,940.00   220.00   27.00 ר"מ .טלפמוק לכה .םהינימל  
      
םגד ,ררוחמ חפ יחיראמ תיטסוקא הרקת     22.01.0030
    KCOL-X, ע"ש וא םיירפא טכה לש,  
תייצקורטסנוק תוברל ,מ"ס 06/06 תודימב      
תחיתפ ,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ      
העירי,םיחתפה קוזיח,גוס לכמ םיחתפ      
םירוביחה לכו סקטדנואס תיטסוקא      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו      

 67,500.00   250.00  270.00 ר"מ .ןרציה יטרפמו יטרפ יפל .טלפמוק  
      
סבג תורוק וא/ו סבג ירונס וא/ו סבג תורקת     22.01.0040
,עפושמ ,יכנא ,יקפוא - סבגמ םיזינרק וא/ו      
- 'וכו םינוש םיהבגבו םינוש תומוקמב לגועמ      
תוברל 2/1" יבועב תוזפ 4 ןבל סבג חולמ      
חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק      
,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו םינבלוגמ      
,םיחתפה קוזיח,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה      
,תוניפב הנגה ינתיווז ,לטכפש ,עבצל הנכה      
םהינימל רזעה ירמוח לכו 'וכו קותינ יליפורפ      
  השירפ יפל וטנ הדידמה( .טלפמוק לכה .    

 31,000.00   200.00  155.00 ר"מ .) ןיעל הארינה חטשה לש  
      
      
      
      

110,040.00 10.22 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
034/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     034 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

110,040.00 מהעברה      
      
      
רמצ ינורזמב תויטסוקא תורקת דודיב     22.01.0050
42 לש יבחרמ לקשמבו 2" יבועב תיכוכז      
שא ןיסח ןליתאילופב םיפוטע ק"מ/ג"ק      

 11,880.00    40.00  297.00 ר"מ .תקבדומ הרוחש תיכוכז רמצ תזיג תוברל  
      
22.01.0060 םיתורשב תולסא ירוחאמ תוריק יופיצ    
תוברל ½" יבועב  קורי סבג חולב      
חפ יליפורפמ האישנ תיצקורטסנוק      
,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו  םינבלוגמ      
,םיחתפה קוזיח,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה      
לש ללוכ יבוע .טלפמוק לכה .'וכו ןגמ תוניפ      

  1,600.00   400.00    4.00 פמוק .שרדינה יפ לע יופיצה  
123,520.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 כ"הס  
123,520.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  

      
ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
ר ת א ב       
      
ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו       
      
.03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
      
05 רטוקב ,הקיציו חודיק ןוטב תואסנולכ     23.01.0010

 64,000.00   200.00  320.00 רטמ .שרדנכ קמועבו מ"ס  
      
06 רטוקב ,הקיציו חודיק ןוטב תואסנולכ     23.01.0020

 17,500.00   250.00   70.00 רטמ .שרדנכ קמועבו מ"ס  
      
09 רטוקב ,הקיציו חודיק ןוטב תואסנולכ     23.01.0030

 12,000.00   400.00   30.00 רטמ .שרדנכ קמועבו מ"ס  
      
05 רטוקב ןוטב תואסנולכל ריחמ תפסות     23.01.0040
%05( .טיינוטנב תטישב םתקיצי רובע מ"ס      

 16,000.00   100.00  160.00 רטמ )תומכהמ  
      
06 רטוקב ןוטב תואסנולכל ריחמ תפסות     23.01.0050
%05( .טיינוטנב תטישב םתקיצי רובע מ"ס      

  4,550.00   130.00   35.00 רטמ )תומכהמ  
      
09 רטוקב ןוטב תואסנולכל ריחמ תפסות     23.01.0060
%05( .טיינוטנב תטישב םתקיצי רובע מ"ס      

  3,150.00   210.00   15.00 רטמ )תומכהמ  
117,200.00 10.32 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

035/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     035 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

117,200.00 מהעברה      
      
      
05 רטוקב ןוטב תואסנולכל ריחמ תפסות     23.01.0070
A.F.C. )%05 תטישב םתקיצי רובע מ"ס      

  6,400.00    40.00  160.00 רטמ )תומכהמ  
      
06 רטוקב ןוטב תואסנולכל ריחמ תפסות     23.01.0080
A.F.C. )%05 תטישב םתקיצי רובע מ"ס      

  1,750.00    50.00   35.00 רטמ )תומכהמ  
      
09 רטוקב ןוטב תואסנולכל ריחמ תפסות     23.01.0090
A.F.C. )%05 תטישב םתקיצי רובע מ"ס      

  1,500.00   100.00   15.00 רטמ )תומכהמ  
      
םיעלוצמו םילוגע ,םיכיתר הדלפ תוטומ     23.01.0100

 40,500.00 4,500.00    9.00 ןוט .תואסנולכה ןויזל  
167,350.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 כ"הס  
167,350.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  92 ק ר פ       
      
י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  10.92 ק ר פ  ת ת       
      
לכמ,םיגוסה לכמ טושפ לעופ תודובע     29.01.0010

 15,000.00    60.00  250.00 ע"ש .םימוחתה לכמו תועוצקמה  
      
לכמ,םיגוסה לכמ יעוצקמ לעופ תודובע     29.01.0020

 10,500.00    70.00  150.00 ע"ש .םימוחתה לכמו תועוצקמה  
      
וא "559 רליפרטק" ילגלג וא/ו ילחז לפוש     29.01.0030

  3,000.00   300.00   10.00 ע"ש .ליעפמ ללוכ ע"ש  
      

  3,000.00   300.00   10.00 ע"ש .ליעפמ ללוכ B.C.J ןורפחמ 29.01.0040
      
ללוכ ןוט 11 סמעמ תלעב הניכר תיאשמ     29.01.0050

  3,000.00   300.00   10.00 ע"ש .גהנ  
      

  4,000.00   200.00   20.00 ע"ש .הלועמ ךתר ללוכ תכתר 29.01.0060
      

  4,000.00   200.00   20.00 ע"ש .ליעפמ ללוכ שיטפ םע רוסרפמוק 29.01.0070
      

  4,000.00   200.00   20.00 ע"ש .ליעפמ ללוכ הביצחל ילמשח שיטפ 29.01.0080
 46,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( י'גרב תודובע 10.92 כ"הס  
 46,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו י'גרב תודובע 92 כ"הס  

      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

036/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     036 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ר ו פ ס  י נ ק ת מ  03 ק ר פ       
      
ט ר ו פ ס  י נ ק ת מ  10.03 ק ר פ  ת ת       
      
תרבח תרצותמ םירצומה לכ :הרעה      
.ע"ש וא םורדה טרופס      
      
בוצעב ידדצ MA-IKULF םגד לס ןקתמ     30.01.0010
הטילב ,5155 םגד רושיא לעב ,םדקתמ      
, ריקל הדיצה תילמשח לפקתמ 'מ 02.1      
רשפאמה ילמשח הבוג יוניש ןונגנמ ללוכ      
אלל דחא ליעפמ י"ע לס טק-ל הבוג יוניש      
חול ללוכ תוינש 5-מ תוחפ ךותו ץמאמ      
דחוימ יוניפ ללוכ V.U ןגומ ממ 51 טקפסרפ      
יפמילוא יציפק קושיח ללוכ ,קושיחה רוזאב      
תשרו םיימינפ םיציפק השולש לעב      
ידדצ וד הנגה ידופיר תפסוה ללוכ,תיעוצקמ      
יפל ינקת דימע ןטירואילופ יושע לסה חולל      
טרופס תומלואל לס ינקתמ-ABIF תושירד      
הווש וא , 84111  םורדה טרופס ט"קמ      

 60,000.00 30,000.00    2.00 פמוק רשואמ ךרע  
      
ןונגנמ ללוכ םוינימולא ףע רודכ ןקתמ     30.01.0020
לעב - ינקית  ןגמ דופירו  תשר תחיתמל      
"ילארשיה  םינקתה ןוכמ לש םגד רושיא"      
ןקתל המאתהל האלמ הקידב ללוכה      
: טרופס דויצ - 2 קלח 5155 י"ת ילארשיה      
תוחיטבו דוקפת תושירד - ףע רודכ דויצ      
טרופס םגד .4002 ץרממ הקידב תוטישו      
ךרע הווש וא VB501090 ט"קמ םורדה      

  8,700.00 8,700.00    1.00 פמוק רשואמ  
      
רוביחב שומישל טרופס ינקתמל ןגוע     30.01.0030
יופיצב הסכמ ללוכ ןוולוגמ ,טרופסה ינקתמ      

  1,450.00   725.00    2.00 'חי םוינמולא תוטזור ללוכ ,הפצרה גוסמ  
      
,םידילחמ יתלב ףע רודכ ידומעל םילוורש     30.01.0040

  2,000.00 1,000.00    2.00 'חי םוינמולא תטזור ללוכ הפצרב םינטובמ  
      
      
      
      
      
      
      
      

 72,150.00 10.03 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
037/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     037 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 72,150.00 מהעברה      
      
      
לש םגד רושיא" לעב קוב יגוז ידווש םלוס     30.01.0050
הקידב ללוכה "ילארשיה  םינקתה ןוכמ      
5155 י"ת ילארשיה ןקתל המאתהל האלמ      
תולמעתה דויצ : טרופס דויצ - 3 קלח      
תוחיטבו דוקפת תושירד -  תומלוס-      
טרופס םגד .4002 ץרממ הקידב תוטישו      
ךרע הווש וא MG2021 ט"קמ םורדה      

  5,400.00 2,700.00    2.00 'חי רשואמ  
      
הנבמב תודרויו תולוע תועבט גוז ןקתמ     30.01.0060
ללוכ ריקל רבוחמ ,רונתב עובצ ילוזנוק      
ללוכ ,הקיצימ תועבטה הבוג יוניש תכרעמ      
תוחיטבל תועבטה לש תשלושמ החטבא      
  םינקתה ןוכמ לש םגד רושיא" לעב    
המאתהל האלמ הקידב ללוכה "ילארשיה      
דויצ - 1 קלח 5155 י"ת ילארשיה ןקתל      

  6,700.00 6,700.00    1.00 פמוק טרופס  
      
ריקל םיפסאנ סופיט ילבח 4 ןקתמ     30.01.0070
תעינמל ןותחתה םקלחב םיפוצמה      
רוביח הנבמב ,לבחה תומרפה      
םגד רושיא לעב .הרקתב היצקורטסנוקל      

  6,700.00 6,700.00    1.00 פמוק םינקתה ןוכמ  
      
מ"מ 05 יבועב ריקה לע הנגה דופיר     30.01.0080

 24,000.00   500.00   48.00 ר"מ םינקתה ןוכמ םגד רושיא לעב הפוצמ  
      

  2,500.00 2,500.00    1.00 פמוק לס רודכ שרגמ ןומיס 30.01.0090
      

  2,500.00 2,500.00    1.00 פמוק ףע רודכ שרגמ ןומיס 30.01.0100
      
תפצר יבג לע מ"מ 2 יבוע .יס.יו.יפ חטשמ     30.01.0110

  5,400.00   135.00   40.00 ר"מ המבה  
      
האצות, ןמז ןועש ללוכה ינקת תואצות חול     30.01.0120
מ"ס 51 תויתוא לדוג ,הצובק תוריבע      
יקחשמל דעוימ ,DEL תוירונ לעב תוחפל      
דוקיפ ללוכ די רודכו ףע רודכ לס רודכ      
לטמרטס תרצות םיטפושה תדמעב חנויש      

 58,000.00 29,000.00    2.00 'חי ע"ש וא תפרצ  
      
תפרצ לטמרטס תרצות תוינש 42 תכרעמ     30.01.0130

 19,000.00 9,500.00    2.00 'חי ע"ש וא  
      

202,350.00 10.03 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
038/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     038 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

202,350.00 מהעברה      
      
      
6 תודימב תילמשח ללוגתמ הנרקה ךסמ     30.01.0140
תוכרעמ קפמיא תרבח י"ע אבוימה 5.4/      
ת"ת םייליטסרוו טרופס תומלוא רובע המב      

 32,000.00 32,000.00    1.00 'חי 5517  
      
'יחי/ח"ש 0052 לש דוסי ריחמב וקרב ןרקמ     30.01.0150

  3,000.00 3,000.00    1.00 'חי .חקפמה רושיאב,  
      
םינווגב תונובירטל םילפקתמ םיבשומ     30.01.0160
דוסי ריחמ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      

 37,120.00   580.00   64.00 'חי .'יחי/ח"ש 054  
274,470.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( טרופס ינקתמ 10.03 כ"הס  
274,470.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( טרופס ינקתמ 03 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
ם י ר ל ק נ י ר פ ס ו       
      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  30.43 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ש  ם י ר ז י ב א  ל ל ו כ  ת ו י ט מ ו ט ו א  ן ש ע ו       
      
ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא :תורעה      
טרפמה יפ לע היהי הדידמה ןפוא תרחא      
תידרשמ-ןיבה הדעווה תאצוהב יללכה      
היינבל הזוחה יכמסמ לש היצזיטרדנטסל      
/ ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב םבושחימלו      
להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ ,יוניב ףגא      
ל"כשחה / רצואה דרשמ ,הסדנהו ןונכת      
)לוחכה רפסה( .הרובחתה דרשמ      
.ןכדועמה      
      

    442.00   442.00    1.00 'חי ןשע תונולח תחיתפל חוויד סיטרכ 34.03.0001
      

    294.00   294.00    1.00 'חי םירלקנירפס NI יוביכל הסינכ סיטרכ 34.03.0002
      

    393.00   393.00    1.00 'חי ריווא גוזימ קותינל סיטרכ 34.03.0003
      
ירטקלאוטופ ןשע יאלג תנקתהו הקפסא     34.03.0004

  5,650.00   226.00   25.00 'חי .תיתבותכ תכרעמל  
      
'חי י"ע תונוש תוכרעמ לש קותינ/תולעפה     34.03.0005
וא הנזה קותינ TUPNI/TUPTUO תבותכ      
רורחש יחופמ/א"מ תודשל הנזה רוביח      

    400.00   400.00    1.00 'חי .יוויח ןתמ ללוכ ,םירלקנירפס תכרעמו ןשע  
  7,179.00 30.43 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

039/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     039 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,179.00 מהעברה      
      
      
,ימינפ ץנצנ ,רפוצ תנקתהו הקפסא     34.03.0006

    600.00   150.00    4.00 'חי תיתבותכ תוכרעמל יתבותכ הערתה  
      
שא תקעזא הנריס / רפוצ תנקתהו הקפסא     34.03.0007
תוברל תינוציח הנקתהל )םימ ןגומ(      
הנקתהל שורדה לכו םיימינפ םירבצמ      

    900.00   450.00    2.00 'חי תמלשומ  
      

    354.00   118.00    3.00 'חי שא ןצחל תנקתהו הקפסא 34.03.0008
      

    166.00    83.00    2.00 'חי יאלגל ןומיס תירונ תנקתהו הקפסא 34.03.0009
      
תחא העדוה ינופלט ןגייח תנקתהו הקפסא     34.03.0010
הבורצ תטלקומ העדוה :ללוכ םייונימ 5-ל      

    491.00   491.00    1.00 'חי וטפלט וק רקובמ  
      
תיתבותכ שא תזכר תנקתהו הקפסא     34.03.0011
לע תובותכ 721 -ל דע הזירכ םע תבלושמ      
רייפלט תמגוד 2 קלח 0221 י"ת יפ      

  5,889.00 5,889.00    1.00 'חי SAVER-700/1  
      
תבלושמ הזירכ תכרעמ תנקתהו הקפסא     34.03.0012

 10,500.00 10,500.00    1.00 'חי EVFT-003 רייפלט תמגוד  
      

    298.00   149.00    2.00 'חי RDA-247 םירוזאל הזירכ סיטרכ 34.03.0013
      
תיטמוטוא יוביכ תכרעמ הנקתהו הקפסא     34.03.0014
ג"ק 6 יוביכ לכימ ללוכ ,למשח ןוראל      
    002-MF דיאונולוס ,םיאלג גוז ינקית  

  6,871.00 6,871.00    1.00 פמוק שומישל ןכומו רבוחמ ,תרנצ ,תינדי הלעפהו  
      
ט"הת הדוקנ ,שא יובכ ו/וא שא יוליג תדוקנ     34.03.0015
תשוחנ לבכ תללוכה שרדנכ ט"הע ו/וא      
נ.פ ףכירמ רוניצ ךותב ךכוסמו לתופמ ינקת      
ו/וא ,ןבלוגמ יתכתמ ו/וא ,"ןורירמ" ו/וא ,      
יובכו יוליג תזכרמ ,שרדנכ תיטסלפ הלעת      
,ןומיס תרונמ ,ןצחל ,יאלג :ןוגכ רזיבאל שא      
הצק רזיבא לכ ו/וא ,יובכ דיאונולוס ,רפוצ      

  6,000.00   120.00   50.00 פמוק .םלשומ טוויח תוברל רחא  
      
      
      
      
      

 39,248.00 30.43 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
040/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     040 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 39,248.00 מהעברה      
      
      
לכל םינקתה ןוכמ תרוקב תרבעה     34.03.0016
םינוקתה לכ עוציב תוברל תכרעמה      
רושיאל דע ,קדובה תורעהל םאתהב      

  2,500.00 2,500.00    1.00 פמוק תכרעמה  
      
לש שדח שא יוליג תכרעמ לש תורבחתה     34.03.0017
לש הנשי שא יוליג תכרעמל טרופס םלוא      
ןיב רוביחל שרדנה לכ ללוכ רפס תיב      

  2,500.00 2,500.00    1.00 פמוק .תוכרעמה  
 44,248.00 הרבעהל( םינוש םירזיבא ללוכ תויטמוטוא ןשעו שא יוביכו יוליג תוכרעמ 30.43 כ"הס  

)זוכיר ףדל                     
      
ן ש ע ו  ם ו ח  ר ו ר ח ש  50.43 ק ר פ  ת ת       
      
תונולחל עונמ תכרעמ תנקתהו הקפסא     34.05.0001
ןמזב ןשע רורחש יחתפכ םידקפתמה      
תנקתה ללוכ ר"מ 02-כ דע חטשב הפירש      
ללוכ תונולחה רוביחל תינכמ תכרעמ      
לכו ןשע תונולח תחיתפל חווד סיטרכ      

  4,908.00 4,908.00    1.00 פמוק םלשומ עוציבל תושרדנה תודובעה  
      
יניסח םילבכב ןשע רורחש תכרעמ טוויח     34.05.0002
דימע למשח חולל דע םייזאפ תלת שא      

 11,100.00    74.00  150.00 רטמ .C052 דע 'פמטל  
 16,008.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןשעו םוח רורחש 50.43 כ"הס  
 60,256.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירלקנירפסו שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 כ"הס  

      
ה נ ב מ  ת ר ק ב  ת ו כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ת צ פ ה  - ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  20.53 ק ר פ  ת ת       
ה ק י ז ו מ       
      
ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא  :תורעה      
טרפמה יפ לע היהי הדידמה ןפוא תרחא      
תידרשמ-ןיבה הדעווה תאצוהב יללכה      
היינבל הזוחה יכמסמ לש היצזיטרדנטסל      
/ ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב םבושחימלו      
להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ ,יוניב ףגא      
ל"כשחה / רצואה דרשמ ,הסדנהו ןונכת      
)לוחכה רפסה( .הרובחתה דרשמ      
.ןכדועמה      
      
      

20.53 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
041/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     041 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ םירצומה ריחמ      
לע עצובת הדובעהרמג דע םלשומ טוויחו      
םימייקה םיילארשיה םינקתה לכ יפ      
לכה .םיטרפמל םאתהבו ,םינכדועמה      
רמג דע םלשומ      
      
תכרעמ לש עוציב ינפל טרופמ ןונכת     35.02.0001
רושיאל תוינכות תשגה ללוכ הזירכה      

    200.00   200.00    1.00 פמוק ןימזמה  
      
הזירכה תכרעמל םינוויכו תוקידב עוציב     35.02.0002
ללוכ ,תכרעמה תלעפה רחאל רתאב      

    200.00   200.00    1.00 פמוק רתאב הכרדה  
      
3-ב הזירכה תכרעמ לש אלמ דועית     35.02.0003
,םינבלמ תומכס ,דויצ יטרפמ ללוכ ,םיקתוע      

    200.00   200.00    1.00 פמוק תכרעמ רפסו תוטרופמ תומכס  
      
W04/W02/W01 קפסה 8" םילוקמר     35.02.0004

  2,040.00   120.00   17.00 'חי רייפלט SLT-801 תמגודכ  
      
,ץוח תנקתהל הקיזומ/הזירכל רפוש לוקמר     35.02.0005
תמגודכ W04-5 קפסה 021X06 רוזיפ      

    840.00   280.00    3.00 'חי 1001T-SLT רייפלט  
      
הרקת רובע יביטרוקד לירג תפסות     35.02.0006

    833.00    49.00   17.00 'חי תיטסוקא  
      
רשפאת הדמעה .תישאר ןופורקימ תדמע     35.02.0008
.תיללכ הזירכ ןכו תוחפל םירוזא 2-ל הזירכ      

  1,200.00 1,200.00    1.00 'חי רייפלט MD-EVFT תמגודכ   
      
רוביח ללוכ יעוצקמ םיקסיד 5-ל םיקסיד ןגנ     35.02.0009

  2,454.00 2,454.00    1.00 'חי הזירכה רבגמל  
      
םאתומ ידיג וד לבכב םילוקמר טווח     35.02.0010

    600.00     3.00  200.00 רטמ םילוקמרל  
      
תכרעמל םלואב הזירכ םילוקמר רוביח     35.02.0011
שרדנה לכ ללוכ רפס תיב לש הזירכ      

  2,500.00 2,500.00    1.00 פמוק .תוכרעמה ןיב רוביחל  
 11,067.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הקיזומ תצפה - הזירכ תכרעמ 20.53 כ"הס  

      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

042/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     042 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה צ י ר פ  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  40.53 ק ר פ  ת ת       
      
םע 733 רפסמ י"ת תלעב הצירפ יוליג זכר     35.04.0001
,ןעטמ-קפס תדיחי םע ,תוחפל םירוזיא 61      

  2,200.00 2,200.00    1.00 'חי .םלשומ עוציב םירבצמ  
      
וא/ו חפנ גוסמ יביספ םודא ארפניא יאלג     35.04.0002
יטסוקא ,תיכוכז תריבש וא/ו ןוליו וא/ו הרקת      

  1,680.00   280.00    6.00 'חי .טרופמכ ,לדבה אלל ,  
      
ןיירושמ לובג קספמ ,יתיישעת יטנגמ יאלג     35.04.0003

  1,050.00   350.00    3.00 'חי .YTUD YVAEH םישק םיאנתב הדובעל  
      
לנפ םע בשחוממ הלעפה דדוקמ     35.04.0004
לדוגב לדבה אלל ,)דרוביק( תויצקידניא      

  1,000.00   500.00    2.00 פמוק .הייזכרמה  
      
לכל )EDAM-SA( םייק בצמ תוינכות     35.04.0005

    450.00   450.00    1.00 פמוק הדובעה תרגסמבש הצירפה יוליג תכרעמ  
  6,380.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הצירפ יוליג תכרעמ 40.53 כ"הס  
 17,447.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הנבמ תרקב תוכרעמ 53 כ"הס  

      
ל מ ש ח  י ר ו ב י ח ל  ת ו נ כ ה  63 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ת ו נ כ ה  10.63 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא :תורעה      
טרפמה יפ לע היהי הדידמה ןפוא תרחא      
תידרשמ-ןיבה הדעווה תאצוהב יללכה      
היינבל הזוחה יכמסמ לש היצזיטרדנטסל      
/ ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב םבושחימלו      
להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ ,יוניב ףגא      
ל"כשחה / רצואה דרשמ ,הסדנהו ןונכת      
)לוחכה רפסה( .הרובחתה דרשמ      
.ןכדועמה      
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תריפח     36.01.0001
דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית      
חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו      
הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      

    760.00    19.00   40.00 רטמ .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 09 דע קמועב  
      
,אשד/ןנוגמ רוזאב הריפחל ריחמ תפסות     36.01.0002
םייפוסה חטשה ינפ תרזחה ללוכ      

    300.00    20.00   15.00 רטמ .םתומדקל  
  1,060.00 10.63 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

043/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     043 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,060.00 מהעברה      
      
      
רובע הביצח וא הריפחל ריחמ תפסות     36.01.0003
מ"ס 051 קמועל דע הריפחה תקמעה      

     55.00    11.00    5.00 רטמ )מ"ס 09 םוקמב(  
      
רובע הביצח וא/ו הריפחל ריחמ תפסות     36.01.0004

     65.00    13.00    5.00 רטמ .מ"ס 08 בחורל דע הריפחה תבחרה  
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש / הכרדמ תחיתפ     36.01.0005
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ      
ליבש/הכרדמ ןוקית ,חקפמה תויחנה יפל      

  2,500.00   125.00   20.00 רטמ ותומדקל בצמה תרזחהו  
      
תסינכל הרקיתב וא/ו ריקב רבעמ תחיתפ     36.01.0006
רטוקב C.V.P לוורש תנקתהו למשח ילבכ      
תומיטא ,עבצ ,חיט ינוקית ללוכ ,4" דע      

    380.00   190.00    2.00 פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו  
  4,060.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונכה 10.63 כ"הס  

      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  20.63 ק ר פ  ת ת       
      
טקיורפב תודוסיה לש תודיחיה לכ יריחמ      
רוטקורטסנוק רושיא םיללוכ      
      
08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     36.02.0001
הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב מ"ס      
הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש ללוכ      

  3,360.00 1,680.00    2.00 'חי .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ  
      
001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     36.02.0002
/הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו מ"ס      
ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ הביצח      
את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ הסכמ      

  7,350.00 2,450.00    3.00 'חי .תרוקיבה  
      
הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     36.02.0003
מ"ס 08 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב תקצי      
הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ וא      

  1,200.00   600.00    2.00 'חי ב-ב  
      
      
      
      

 11,910.00 20.63 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
044/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     044 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,910.00 מהעברה      
      
      
הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     36.02.0004
001 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב תקצי      
םוקמב תושרה למס םע עבורמ וא מ"ס      

  2,100.00   700.00    3.00 'חי ב-ב הסכמ  
 14,010.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח תרואתל תונכה 20.63 כ"הס  

      
ם י ל י ב ו מ ו  ם י ל ו ו ר ש  30.63 ק ר פ  ת ת       
      
טוח ללוכ הנכומ הריפחב  תרנצה לכ      
.ינקת ןומיס טרסו הכישמ      
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     36.03.0001
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק      

  3,300.00    11.00  300.00 רטמ .ינקת ןומיס טרסו הכישמ  
      
001X001 תודימב ןבלוגמ חפמ הלעת     36.03.0002

    850.00    85.00   10.00 רטמ חפ הסכמ ללוכ ,מ"מ  
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     36.03.0003
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 061 רטוק      

  2,500.00    50.00   50.00 רטמ .ינקית ןומיס טרסו הכישמ  
  6,650.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבומו םילוורש 30.63 כ"הס  

      
ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  40.63 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ אל םיכילומהו םיבלכה ריחמ :הרעה      
תרנצה תא      
      
ךתחב )YX2AN )EPLX םוינימולא לבכ     36.04.0001

  6,300.00    90.00   70.00 רטמ 021X4 ר"ממ  
      
5.2X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     36.04.0002

    700.00    10.00   70.00 רטמ ר"ממ  
  7,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םילבכו םיכילומ 40.63 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.63 ק ר פ  ת ת       
      
הנגה םע רפמא 061 יזאפ תלת ת"מאמ     36.05.0001
םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו תיטנגמ      
תוחפל AK51 קותינ רשוכ ,061-001 לויכ      

  1,200.00 1,200.00    1.00 'חי .הקספה לילס םע  
      
      

  1,200.00 50.63 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
045/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     045 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,200.00 מהעברה      
      
      

    500.00   500.00    1.00 פמוק םייק חולב הנקתה רובע תפסות 36.05.0002
  1,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 50.63 כ"הס  
 33,420.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקתו למשח ירוביחל תונכה 63 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  73 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו ד ו ב ע  10.73 ק ר פ  ת ת       
      
80 קרפב ומלשוי הריפחה יפיעס :הרעה      
      

  3,500.00    70.00   50.00 רטמ 4.0X2X05 יל'ג לבכ גוז 37.01.0001
  3,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת תודובע 10.73 כ"הס  

      
ל מ ש ח ה  ן ק ת מ  ת ק י ד ב  20.73 ק ר פ  ת ת       
      
קדוב סדנהמ י"ע למשחה ןקתמ תקידב     37.02.0001
,ולגתיש םייוקילה לכ ןוקית,תודובעה םויסב      
רשואמה ינקת בצמל ןקתמה תאבה דע      

  2,000.00 2,000.00    1.00 פמוק .קדובה י"ע סולכיאל  
  2,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשחה ןקתמ תקידב 20.73 כ"הס  
  5,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 73 כ"הס  

      
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
יפרגופוט בצממ יולימו הביצח וא/ו הריפח     40.01.0007
תיתחתל דעו ןנכותמו יוצר בצמל םייק      
,רופחה רפעה תרבעה ללוכ -םיעצמה      
רתאל יוניפ וא יולימה יחטשב וקודיהו ורוזיפ      
לכה .ןלבקה תוירחאב רשואמ הכיפש      

 41,250.00    55.00  750.00 ק"מ .רתאב חקפמה תוארוהו תינכותל םאתהב  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 41,250.00 10.04 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
046/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     046 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 41,250.00 מהעברה      
      
      
הקפסא :תללוכ הדובעה - תיננג הרמח     40.01.0055
הפנ תוכיאב תיננג הרמח  לש רושיו רוזיפ      
04 לש הבכשב הירופו הלק ,51% 002      
יפל ,םיעופיש תריציל ,תוחפל מ"ס      
.ןנכתמה תוארוהל םאתהבו תינכותה      
י"ע רשואמו עודי רוקממ קפוסת הרמחה      
הרקמ לכבו  חקפמה וא םינגה 'חמ להנמ      
וא ,םיערז ,תועקפמ ןיטולחל היקנ היהת      
ןוגכ תיתנש בר היבשע לש םיפנע יקלח      
רשא רחא בשע וא תילבי ,םיעקפה אמג      
. יתקוזחת דרטמל ךופהל לוכי וחומיצ םע      
תבכש לש יוניפו הריפח תללוכ הדובעה      
וא/ו תוחפל מ"ס 04 יבועב תמייק תיתשת      
םיחישו אשד ללוכ תמייק הייחמצ תרסה      
םתקחרהו הפשאו תלוספ לכמ רתאה יוקינו      
לע .חקפמה תוארוהל םאתהב רתאהמ      
חקפמה תאמ בתכב רושיא  לבקל ןלבקה      

  5,300.00    53.00  100.00 ק"מ חה תויאשמ תומכ לע רתאב  
 46,550.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.04 כ"הס  

      
,ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  20.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ ו  ת ו ב ח ר       
      
:תללוכ הדובעה -תישושימ הארתה חטשמ     40.02.0075
םע םירויעל ןומיס ינבא תחנהו הקפסא      
לע,ןקת לעב ןרצימ ,מ"ס 6/02/02  תוטילב      
עצממ תיתשת ,מ"ס 4 יבועב לוח תבכש      
  מ"ס 03 יבועב 'א גוס עצמ תיתשתו 'א גוס    
תנכהל הריפח ללוכ .רקובמ קודיה רחאל      
ךרוצה יפל ףדוע רמוח יוניפו "ךרד תרוצ"      
הדובעה .רתאב חקפמה תוארוה יפלו      
יפל ףוצירה עבצ .תיתשה קודיה תללוכ      

    330.00   110.00    3.00 ר"מ .תוגרדמה טרפ האר .ןנכתמה תריחב  
      
הקפסא :תללוכ הדובעה - תיננג הפש ןבא     40.02.0222
ןרצימ 001/01/02 תיננג הפש ןבא תחנהו      
תללוכ הדובעה .ףוצירה הבוגב ןקת לעב      
םיוקו תוניפ דוביע ללוכ ןוטב בגו סיסב      
טרפה ,תינכותה יפל לכה .םילגועמ      
- הפשה ןבא עבצ .רתאב חקפמה תוארוהו      

  3,850.00    55.00   70.00 רטמ .7-.ש.א טרפ האר .תירכרוכ  
      
      

  4,180.00 20.04 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
047/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     047 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,180.00 מהעברה      
      
      
- תצרוחמ הגרדמ טנמלאמ הגרדמ     40.02.0300
הגרדמ תבכרהו הקפסא : תללוכ הדובעה      
יפל וא ףוצירה ןווגב 71/53/03 תצרוחמ      
ללוכ ריחמה .טרפ האר .ןנכתמה תוארוה      

  6,400.00   160.00   40.00 רטמ .ףוצירה תמלשה  
 10,580.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוגרדמו תובחר ,תוכרדמ ,םיליבש 20.04 כ"הס  

      
ם י פ ו צ י ר  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
) םיסופיטהו םיגוסה לכ( םיפוצירה יריחמ      
,תיתש קודיה,הריפח,"ךרד תרוצ" םיללוכ      
עצמו מ"ס 02 יבועב קדוהמ 'א גוס עצמ      
.מ"ס 5 יבועב קדוהמ לוח      
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0035
תויעוביר סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ      

 39,600.00   110.00  360.00 ר"מ .טרפ האר .02/02  
 39,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיפוציר 30.04 כ"הס  

      
ת ו ר ד ג  ,ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  40.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ע ל ס מ ו       
      
הדובעה - מ"ס 002 הבוגב תכתמ רדג     40.04.0218
תודסומ רדג תנקתהו הקפסא :תללוכ      
,תינכותה יפל לכה מ"ס 002 הבוגב ךוניח      

 40,500.00   450.00   90.00 רטמ .רתאב ןנכתמה תוארוהו טרפה  
 40,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תועלסמו תורדג ,םיכמות תוריק 40.04 כ"הס  

      
ם י נ ו ש  ם י ט ר פ  60.04 ק ר פ  ת ת       
      
:תללוכ הדובעה - תוגרדמל די זחאמ     40.06.0127
יפל תוגרדמל די דחאמ תנקתהו הקפסא      
תוארוה יפל  ע"ש  וא  טרפהו תינכותה      
םינוולוגמ ויהי תכתמה יקלח לכ.ןנכתמה      
.819 'סמ ילארשי ןקת יפל םח ןוולגב      
השעי חולשמה ,ןווליגה ינפל השעי ךותירה      
ןווליגה יבוע ,תוקבדה תעינמל ידועי עונישב      
היהי דיה זחאמ,ןורקימ 56 תוחפל היהי      
עבצ(hsawmirp  גוסמ הנכה עבצב עובצ      
תריחב יפ לע עבצב םיימעפ עבציו )דוסי      
תוארוהו טרפה ,תינכתה יפל לכה .ןנכתמה      

  1,800.00   180.00   10.00 רטמ .רתאב חקפמה  
  1,800.00 60.04 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

048/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     048 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,800.00 מהעברה      
      
      
הקפסא :תללוכ הדובעה - ןוחטב הקעמ     40.06.0131
" מ"ס 011 הבוגב ןוחטב הקעמ תנקתהו      
יפל "ילרוא תורדג" תרצות "תרנכ םגד      
תוארוה יפל ע"ש וא טרפהו תינכותה      
םינוולוגמ ויהי תכתמה יקלח לכ.ןנכתמה      
.819 'סמ ילארשי ןקת יפל םח ןוולגב      
השעי חולשמה ,ןווליגה ינפל השעי ךותירה      
ןווליגה יבוע ,תוקבדה תעינמל ידועי עונישב      
ןוחטיבה הקעמ ,ןורקימ 56 תוחפל היהי      
גוסמ הנכה עבצב עובצ היהי      
    hsawmirp)םיימעפ עבציו )דוסי עבצ  
יפל לכה .ןנכתמה תריחב יפ לע עבצב      
.רתאב חקפמה תוארוהו טרפה ,תינכתה      

 10,850.00   310.00   35.00 רטמ . טרפ האר  
      
הקפסא :תללוכ הדובעה -ןוטבמ ריק תיינב     40.06.0174
ןוטב ידומע ,ןויז ללוכ 03 - ב ןוטב ריק תינבו      
הריפח תללוכ הדובעה ,ןכ ומכ .דוסיו      
רוזיפו הקפסא ,רמוחה תרזחהו תודוסיל      
יפל לכה .הזר ןוטבו 'א גוס עצמ לש      

 25,500.00 1,700.00   15.00 ק"מ .רתאב חקפמה תוארוהו טרפה ,תינכותה  
      
הדובעה - תוריקל תרסונמ ןבא יופיח     40.06.0175
תירכרוכ ןבא יופיחו הקפסא :תללוכ      
טיט יבג לע השעת ןבאה תחנה .תרסונמ      
יפל לכה .דנוב.י'ג.יב סיסב לע ןבל טלמ םע      

 29,750.00   350.00   85.00 ר"מ .רתאב חקפמה תוארוהו טרפה ,תינכתה  
      
:תללוכ הדובעה - תרסונמ ןבאמ גניפוק     40.06.0176
תירכרוכ ןבאמ גניפוק תנקתהו הקפסא      
טיט יבג לע השעת ןבאה תחנה .תרסונמ      
לכה .דנוב.י'ג.יב סיסב לע ןבל טלמ םע      

 11,475.00   135.00   85.00 רטמ .חקפמה תוארוהו טרפל ,תינכותל םאתהב  
 79,375.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינוש םיטרפ 60.04 כ"הס  
216,605.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאה חותיפ 04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

049/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     049 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ת ו ח ו ל ש ו  ה י ק ש ה  ת ר נ צ  10.14 ק ר פ  ת ת       
ף ו ט פ ט       
      
הריפח תוללוכ היקשהה תודובע לכ :הרעה      
ןואסלפ גוסמ םיינקית רוביח ירזיבאו ,יוסיכ ,      
הקיפסב תופטפט תללוכ ףוטפיטה תרנצ .      
5.1 דע 'מ 3.0 לש םיחוורמב ש/ל 3.2-1.2      
ןוגיע יוו תוברל ןנכתמה תשירד יפל 'מ      
ירזיבאו תויליחתב שמתשהל ןיא .תכתממ      
.אוהש גוס לכמ ןש      
      
והשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ     41.01.0020
תופטפט םע מ"מ 61/71 רטוקב      
57-03 םיחוורמב תותסוותמ תוילרגטניא      

  3,500.00     7.00  500.00 רטמ .מ"ס  
      
ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש     41.01.0050
וק תופטפט 8-01 אשונ מ"מ 61 רטוקב      
4 החולשה ךרוא .תותסוותמ תוילרגטניא      

    420.00    60.00    7.00 'חי .'מ  
      
ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.01.0120

  1,500.00    15.00  100.00 רטמ .6 גרד מ"מ 23 רטוקב והשלכ גוסמ  
  5,420.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ףוטפט תוחולשו היקשה תרנצ 10.14 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ת כ ר ע מ  י ש א ר  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
:תללוכ הדובעה - הייקשה תכרעמ שאר     41.02.0128
,הייקשה תכרעמ שאר תנקתהו הקפסא      
זגראב בצויש "םגא"גוסמ בשחמ ללוכ      
תורבחתה ללוכ ,ינוציח "רבנע" הנגה      
דנומ-לת להנמ זכרמל תרושקת תריציו      
השלשל תורשו "םגא" לוהינ תרבחו      
םיצוחנה םירזיבאה לכ ללוכ,םישדוח      
.ךמסומ יאלמשח י"ע למשחל תורבחתהו      
תנקתהו הקפסא תללוכ הדובעה ןכ ומכ      
61 גרד מ"מ 36 רטוקב ןליטילופ רוניצ      
ןמוסיש(םימ רוקמל תכרעמה שאר רוביחל      
  ףסונב .םיכותיר ללוכ )תושרה י"ע    
םימ ןועש תנקתהו הקפסא תללוכ הדובעה      
שאר תנקתהו תושרה תושירד יפל לכה 2"      
יפל וא "רבנע"םגד הנגה זגראב תכרעמה      

 25,000.00 25,000.00    1.00 'חי .טרפהו תינכותה יפל לכה.תושרה תריחב  
 25,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו תכרעמ ישאר 20.14 כ"הס  

      
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
050/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 ןדמוא
דף מס':     050 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ט נ  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
-מ"הש תויחנה יפל לדוגו רטוק תורדגה      
,הקפסא תללוכ הדובעה .תואלקחה דרשמ      
הכימס ,העיטנ ,לוביז ,רוב תריפח ,הלבוה      
.הטילקל תוירחאו      
      

 70,500.00    47.00 1,500.00 'חי רטיל 0.6 ילכה לדוג ,5 'סמ לדוג םיליתש 41.03.0025
      
לודיגמ 9 'סמ לדוג בצועמ עזג ילעב םיצע     41.03.0070

  4,095.00   585.00    7.00 'חי .המדאב  
 74,595.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיטנ 30.14 כ"הס  
105,015.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היקשהו ןוניג 14 כ"הס  

      
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  07 ק ר פ       
      
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  10.07 ק ר פ  ת ת       
      
םירלוק תנקתה ,שא ימוטיא עוציבו ןונכת     70.01.0010
יפל למשחה ילבכ יופיצ ,תרנצ ירבעמב      
תוכרעמל שרדיש לככ שא ימוטיא,ןקתה      
יוביכו יוליג,ריווא גוזימ,למשח,היצלטסניא      
רחא רבעמ לכ,תורחא תונוש תוכרעמ,שא      
שא תורקת/תופצר/תוריק ךרד ,'וכו שרדיש      
תושרו ןקתה תושירדל םאתהב לכה ,      
,הדובעה םחתמ לכב ,םינקתהו תואבכה      
,שרדיש םוקמ לכב ,הדובעה יבלש לכב      
,תוכרעמה ינלבק תדובע ידכ ךותו רחאל      
שאב םידימע םיינקת םירמוח תועצמאב      
ץעוי רושיאבו םינקתה לכ יפ לע ,םייתעשל      
ירבעמ יריפ תמיטא תוברל ,תוחיטבה      
SBK טיט י"ע שא רבעמ תמיסחל םילבכ      
תועש 3 ךשמב הדימעל  םיאתמ יבועב      
לכו תורגסמ , םיחטשמ תנכה תוברל      
םיאתי רמוחה . רזעה דויצו תודובעה      
NID 2014 ןכו SB 674 םינקתה תושירדל      
םילבכ יופיצ עצובי ןכ  ומכ ילארשי ןקתו      
רמוחב ריפה ידיצ ינשמ רטמ יצח ךרואב      
ריחמב לולכ םילבכה יופיצ -  שא  בכעמ      
הדבעמ רושיא תוברל .רמוחה לש ללוכה      

 12,000.00 12,000.00    1.00 פמוק .טלפמוק לכה .תכמסומ  
 12,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שא ירבעמ םוטיא 10.07 כ"הס  
 12,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שא ירבעמ םוטיא 07 כ"הס  

      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

051/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 )זוכיר( ןדמוא
דף מס':     051 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רפע תודובע 10 קרפ    
   

                 15,500.00 רפע תודובע 10.10 קרפ תת   
   

    15,500.00 רפע תודובע 10 כ"הס               
   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

                616,660.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת   
   

   616,660.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס               
   
םורט ןוטב תודובע 30 קרפ    
   

                119,700.00 םורט ןוטב תודובע 10.30 קרפ תת   
   

   119,700.00 םורט ןוטב תודובע 30 כ"הס               
   
היינב תודובע 40 קרפ    
   

                129,250.00 היינב תודובע 10.40 קרפ תת   
   

   129,250.00 היינב תודובע 40 כ"הס               
   
םוטיא תודובע 50 קרפ    
   

                116,250.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת   
   

   116,250.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס               
   
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
   

                 21,500.00 תורגנ תמישר 10.60 קרפ תת   
   

                 33,600.00 תורגסמ תמישר 20.60 קרפ תת   
   

    55,100.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס               
   
חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ    
   

תורעה 00.70 קרפ תת                             
   

                147,660.00 םימח / םירק םימ תקפסא 10.70 קרפ תת   
   

                 17,040.00 ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70 קרפ תת   
   

                 19,400.00 תויאורבת תועובק 30.70 קרפ תת   
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
052/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 )זוכיר( ןדמוא
דף מס':     052 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
                  6,080.00 םשג ימ זוקינ 40.70 קרפ תת   

   
                 14,700.00 חותיפ לועיתו בויב 50.70 קרפ תת   

   
   204,880.00 חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 כ"הס               

   
למשח ינקתמ 80 קרפ    
   

                 36,045.00 םיליבומ 20.80 קרפ תת   
   

                 10,675.00 םילבכו םיכילומ 30.80 קרפ תת   
   

                 29,023.00 למשח תוחול 40.80 קרפ תת   
   

                 11,880.00 תונגהו תוקראה 50.80 קרפ תת   
   

                 24,429.00 תונושו תודוקנ 60.80 קרפ תת   
   

                 10,959.00 םירזיבא 70.80 קרפ תת   
   

                 50,840.00 הרואת יפוג 80.80 קרפ תת   
   

                    270.00 היגרנאב ןוכסיחל דוקיפ תודיחי 90.80 קרפ תת   
   

   174,121.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס               
   
חיט תודובע 90 קרפ    
   

                205,950.00 חיט תודובע 10.90 קרפ תת   
   

   205,950.00 חיט תודובע 90 כ"הס               
   
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
   

                175,200.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת   
   

   175,200.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס               
   
העיבצ תודובע 11 קרפ    
   

                 37,250.00 העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת   
   

    37,250.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס               
 
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

053/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 )זוכיר( ןדמוא
דף מס':     053 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

םוינימולא תודובע 21 קרפ    
   

                138,100.00 םוינימולא תמישר 10.21 קרפ תת   
   

   138,100.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס               
   
ריוא גוזימ 51 קרפ    
   

                125,050.00 דויצ 10.51 קרפ תת   
   

                 77,520.00 .םירזיבאו רוזיפ תכרעמ 20.51 קרפ תת   
   

   202,570.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס               
   
תרושקת 81 קרפ    
   

0.81 קרפ תת 00.81 קרפ תת                             
   

                  3,000.00 םילבכ 10.81 קרפ תת   
   

                  3,675.00 תונושו תודוקנ 20.81 קרפ תת   
   

                  3,093.00 םירזיבא 30.81 קרפ תת   
   

                     30.00 םהירזיבאו תונורא 60.81 קרפ תת   
   

     9,798.00 תרושקת 81 כ"הס               
   
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ    
   

                235,250.00 ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 10.91 קרפ תת   
   

   235,250.00 ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס               
   
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
   

                123,520.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 קרפ תת   
   

   123,520.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס               
   
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ    
   

                167,350.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 קרפ תת   
   

   167,350.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס               
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

054/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 )זוכיר( ןדמוא
דף מס':     054 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

תונושו י'גרב תודובע 92 קרפ    
   

                 46,500.00 י'גרב תודובע 10.92 קרפ תת   
   

    46,500.00 תונושו י'גרב תודובע 92 כ"הס               
   
טרופס ינקתמ 03 קרפ    
   

                274,470.00 טרופס ינקתמ 10.03 קרפ תת   
   

   274,470.00 טרופס ינקתמ 03 כ"הס               
   
םירלקנירפסו שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 קרפ    
   

                 44,248.00 תויטמוטוא ןשעו שא יוביכו יוליג תוכרעמ 30.43 קרפ תת   
םינוש םירזיבא ללוכ        
   

                 16,008.00 ןשעו םוח רורחש 50.43 קרפ תת   
   

    60,256.00 םירלקנירפסו שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 כ"הס               
   
הנבמ תרקב תוכרעמ 53 קרפ    
   

                 11,067.00 הקיזומ תצפה - הזירכ תכרעמ 20.53 קרפ תת   
   

                  6,380.00 הצירפ יוליג תכרעמ 40.53 קרפ תת   
   

    17,447.00 הנבמ תרקב תוכרעמ 53 כ"הס               
   
תרושקתו למשח ירוביחל תונכה 63 קרפ    
   

                  4,060.00 תונכה 10.63 קרפ תת   
   

                 14,010.00 ץוח תרואתל תונכה 20.63 קרפ תת   
   

                  6,650.00 םיליבומו םילוורש 30.63 קרפ תת   
   

                  7,000.00 םילבכו םיכילומ 40.63 קרפ תת   
   

                  1,700.00 למשח תוחול 50.63 קרפ תת   
   

    33,420.00 תרושקתו למשח ירוביחל תונכה 63 כ"הס               
 
 
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

055/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 )זוכיר( ןדמוא
דף מס':     055 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

תונוש 73 קרפ    
   

                  3,500.00 תרושקת תודובע 10.73 קרפ תת   
   

                  2,000.00 למשחה ןקתמ תקידב 20.73 קרפ תת   
   

     5,500.00 תונוש 73 כ"הס               
   
רתאה חותיפ 04 קרפ    
   

                 46,550.00 רפע תודובע 10.04 קרפ תת   
   

                 10,580.00 תוגרדמו תובחר ,תוכרדמ ,םיליבש 20.04 קרפ תת   
   

                 39,600.00 םיפוציר 30.04 קרפ תת   
   

                 40,500.00 תועלסמו תורדג ,םיכמות תוריק 40.04 קרפ תת   
   

                 79,375.00 םינוש םיטרפ 60.04 קרפ תת   
   

   216,605.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס               
   
היקשהו ןוניג 14 קרפ    
   

                  5,420.00 ףוטפט תוחולשו היקשה תרנצ 10.14 קרפ תת   
   

                 25,000.00 םירזיבאו תכרעמ ישאר 20.14 קרפ תת   
   

                 74,595.00 העיטנ 30.14 קרפ תת   
   

   105,015.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס               
   
שא ירבעמ םוטיא 07 קרפ    
   

                 12,000.00 שא ירבעמ םוטיא 10.07 קרפ תת   
   

    12,000.00 שא ירבעמ םוטיא 07 כ"הס               
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056/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 )זוכיר( ןדמוא
דף מס':     056 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

  
קרפ ךס  
    15,500.00 רפע תודובע 10 קרפ  

  
   616,660.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ  

  
   119,700.00 םורט ןוטב תודובע 30 קרפ  

  
   129,250.00 היינב תודובע 40 קרפ  

  
   116,250.00 םוטיא תודובע 50 קרפ  

  
    55,100.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ  

  
   204,880.00 חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ  

  
   174,121.00 למשח ינקתמ 80 קרפ  

  
   205,950.00 חיט תודובע 90 קרפ  

  
   175,200.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ  

  
    37,250.00 העיבצ תודובע 11 קרפ  

  
   138,100.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ  

  
   202,570.00 ריוא גוזימ 51 קרפ  

  
     9,798.00 תרושקת 81 קרפ  

  
   235,250.00 ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ  

  
   123,520.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ  

  
   167,350.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ  

  
    46,500.00 תונושו י'גרב תודובע 92 קרפ  

  
   274,470.00 טרופס ינקתמ 03 קרפ  

  
    60,256.00 םירלקנירפסו שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 קרפ  

  
    17,447.00 הנבמ תרקב תוכרעמ 53 קרפ  

  
    33,420.00 תרושקתו למשח ירוביחל תונכה 63 קרפ  

  
     5,500.00 תונוש 73 קרפ  

  
   216,605.00 רתאה חותיפ 04 קרפ  

  
   105,015.00 היקשהו ןוניג 14 קרפ  

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
057/...   Y1146 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

29/07/2019 )זוכיר( ןדמוא
דף מס':     057 דנומ לת - הרות רוא רפס תיב-טרופס םלוא

  
קרפ ךס  
    12,000.00 שא ירבעמ םוטיא 07 קרפ  

 
  

לכה ךס  
 3,497,662.00 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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