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מ"עב תומזיו לוהינ,הינב רפורג
7741778-40 סקפלט ןיקצומ תירק 23 ןולאצ 'חר

 
4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     002 281 ע"בת דנומ לת

םיפ"צש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ח ו ל ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  10.41 ק ר פ  ת ת       
)י ת י י ש ע ת ו  י ע ב ט (      
      
דוביעב הרוסנ ןבא תוחולב תוריק יופיח     14.01.0050
ןוטב תקיצי תוברל ,מ"ס  5  יבועב "הנולקשא"      
םיחודיק 4 תללוכ הדובעה .םייקה ריקה לא      
תשר לא "הטסורינ" טוחב רוביח,ןבא לכב      
דרפנב תדדמנ הדלפה תשר( ןבאה  ירוחאמ      

351,000.00   390.00   900.00 .)0140-0040.050.41 םיפיעסב ר"מ   
      
לכ מ"מ 8.4 רטוקב תנוולוגמ הדלפ תשר     14.01.0410

 15,300.00    17.00   900.00 הנוגיע תוברל ,מ"ס 51/51 ר"מ   
366,300.00 )יתיישעתו יעבט( ןבא תוחולב תוריק יופיח 10.41 כ"הס  

      
ם י י ו פ י ח ה  י ר י ח מ ל  ת ו פ ס ו ת  20.41 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר י ק ב       
      
ןוגיעל מ"מ 4/04/04 תודימב ןוולוגמ ןתיוז     14.02.0010

 30,000.00   100.00   300.00 םילביד םע קוזיח תוברל ,יופיח תוחול רטמ   
 30,000.00 תוריקב םייופיחה יריחמל תופסות 20.41 כ"הס  

      
ן ב א ב  ם י ח ט ש מ  ף ו צ י ר  30.41 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 51/53 תודימב תוינשוג ץוח תוגרדמ     14.03.0110
יולימ תוברל א"מ/ח"ש 081 ןבאל דוסי ריחמב      
ןיב הבורו מ"ס 5 דע יבועב הטילמ רמוחב      
ןוטב חטשמ לע תוחנומ תוגרדמה .םיקישמה      

 60,000.00   600.00   100.00 דרפנב דדמנש עפושמ רטמ   
      
ספ דוביע רובע ןבא תוגרדמל תפסות -שיגנ     14.03.0510
הצקב תושיגנ ןקת יפל הקלחה דגנ יסקופא      
הצקמ מ"ס 3 קחרמבו מ"ס 3 בחורב הגרדמה      

 18,000.00   180.00   100.00 הגרדמה רטמ   
 78,000.00 ןבאב םיחטשמ ףוציר 30.41 כ"הס  
474,300.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  

      
י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ג נ י פ ו ק  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
5 יבועב מ"ס 53-04 בחורב תוריקל גניפוק     40.01.0010

224,000.00   160.00 1,400.00 הנולקשא םגד מ"ס רטמ   
224,000.00 גניפוק 10.04 כ"הס  
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קובץ: ככ תל מונד   .../003 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     003 281 ע"בת דנומ לת

םיפ"צש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
םגד מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.02.0363
תוברל ,מ"ס 5.22/5.7 תודימב ע"ש וא "דתי"      
לע - ינועבצ ןווגב ,)עצמ ללוכ אל( לוח מ"ס 5      

372,000.00   186.00 2,000.00 תתוסמ רמגב ,ןבל טלמ סיסב ר"מ   
      

  5,200.00 1,300.00     4.00 ןמפלוו תרצות 66 למרכ םגד הסכמל תפסות 'חי  40.02.0365
      
ינבלמ ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.02.0453
אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,מ"ס 52/5.21 תודימב      
,ןבל טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווגב ,)עצמ ללוכ      

 35,200.00   176.00   200.00 תתוסמ רמג ר"מ   
      
ידבכ םישנאל ליבומ הרהזא/ןומיס ןבא -שיגנ     40.02.0454
ףוציר תכמנהב )םיספ וא תוטילב םע( היאר      
י"ת יפל ,מ"ס 6/02/02 תודימב ,היצח ירבעמב      
טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווגב ,6 קלח 8191      

    213.00   213.00     1.00 רופא ר"מ   
      
ידבכ םישנאל ליבומ הרהזא/ןומיס ןבא -שיגנ     40.02.0455
ףוציר תכמנהב )םיספ וא תוטילב םע( היאר      
י"ת יפל ,מ"ס 6/02/02 תודימב ,היצח ירבעמב      

    249.00   249.00     1.00 ןבל ןווגב ,6 קלח 8191 ר"מ   
412,862.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 20.04 כ"הס  

      
ן ג  י נ ב א  30.04 ק ר פ  ת ת       
      

200,000.00   200.00 1,000.00 טרפ יפל YTICDLO םגד ןג ןבא רטמ  40.03.0740
200,000.00 ןג ינבא 30.04 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  40.04 ק ר פ  ת ת       
      
םלושי ןבא יופיח( ןויז ללוכ 03-ב ןוטבמ תוריק     40.04.0910

456,000.00 1,200.00   380.00 )דרפנב ק"מ   
456,000.00 תוריק 40.04 כ"הס  

      
ת ו ד ח ו י מ  ת ו ד ו ב ע  50.04 ק ר פ  ת ת       
      

  9,000.00 3,000.00     3.00 'פמוק טרפו טרפמ יפל םיינפוא ןקתמ 40.05.0940
      

120,000.00 120,000.00     1.00 'פמוק בצקה A טרפ יפל םיקחשמ ןקתמ 40.05.0950
      

 96,000.00 96,000.00     1.00 'פמוק בצקה B טרפ יפל םיקחשמ ןקתמ 40.05.0960
      

 80,000.00 80,000.00     1.00 'פמוק בצקה C טרפ יפל םיקחשמ ןקתמ 40.05.0970
      

400,000.00 2,000.00   200.00 טרפ יפל הלוגרפ ר"מ  40.05.0980
705,000.00 תודחוימ תודובע 50.04 כ"הס  

1,997,862.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס  
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קובץ: ככ תל מונד   .../004 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     004 281 ע"בת דנומ לת

םיפ"צש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  10.14 ק ר פ  ת ת       
ן ו נ י ג       
      
תכיפה תוברל ,מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     41.01.0010
יננג רושייו םיינכמ םילכב החוחיתו עקרקה      
רשא הקלחב ,תוינוניבו תולק תומדאב ,יפוס      

 46,400.00     5.80 8,000.00 ר"מ 052 דע החטש ר"מ   
      
ר"מ 052 דע םלדוגש םיחטשל טסופמוק     41.01.0030

 54,000.00   270.00   200.00 )םנודל ק"מ 52-כ לש תומכב( ק"מ   
      

150,000.00    75.00 2,000.00 חטשב רוזיפ תוברל ,ןוניגל המיאתמ המדא ק"מ  41.01.0200
      

 45,000.00    30.00 1,500.00 הריפחב רפעמ המדא ךא ל"נכ ק"מ  41.01.0900
295,400.00 ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 10.14 כ"הס  

      
ה ע י ט נ  20.14 ק ר פ  ת ת       
      

374,000.00    22.00 17,000.00 )רטיל 3( 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.02.0040
      

 24,500.00    70.00   350.00 )רטיל 01( 6 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.02.0060
      

105,000.00   700.00   150.00 "9 לדוג"  םיצע 'חי  41.02.0200
      

 62,500.00   250.00   250.00 8" לדוג םיצע 'חי  41.02.0210
      
יפל ,רתאה םוחתב םירגוב תיז יצע תקתעה     41.02.0280

  1,000.00 1,000.00     1.00 חקפמה תוארוה 'חי   
      
4 לעמ הבוגב( םיינוניב םיצע לש יעוצקמ םוזיג     41.02.0491

  1,100.00   550.00     2.00 חקפמה תוארוה יפל )'מ 6 דעו 'מ 'חי   
      
6 לעמ הבוגב( םילודג םיצע לש יעוצקמ םוזיג     41.02.0492

    800.00   800.00     1.00 חקפמה תוארוה יפל )'מ 8 דעו 'מ 'חי   
568,900.00 העיטנ 20.14 כ"הס  

      
ה ר ק ב  ש א ר ל  ם י ר ז י ב א  30.14 ק ר פ  ת ת       
      

  3,060.00   340.00     9.00 2" רטוק ע"ש וא "תורוד" תמגוד ,ןוסכלא זרב 'חי  41.03.0010
      
תוברל ילמשח טלפ + ימרז בר םימ דמ     41.03.0060

  9,900.00 1,100.00     9.00 1  2/1" ,ע"ש וא "דרא" תמגוד ,םידרוקר 'חי   
      
1 2/1" רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ     41.03.0100
וא ירא קוויש LX םגד  ש"קמ  21 דע הקיפסל      

 16,920.00 1,880.00     9.00 ע"ש 'חי   
 29,880.00 30.14.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: ככ תל מונד   .../005 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     005 281 ע"בת דנומ לת

םיפ"צש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 29,880.00 מהעברה      

      
      
ןיירושמ רטסאילופמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.03.0626
RO-0582 םגד "דראגמולב טיילרוא" תמגודכ      
תוברל מ"מ 558X095X023 תודימב ,ע"ש וא      

 27,000.00 3,000.00     9.00 לוענמו ןוראה תודימל םאתהב לקוס סיסב 'חי   
 56,880.00 הרקב שארל םירזיבא 30.14 כ"הס  

      
ל ל ו כ ( ה י ק ש ה  ת ר נ צ  40.14 ק ר פ  ת ת       
)י ו ס י כ ו  ה ר י פ ח       
      
4 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.04.0040
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 71-61 רטוק ,ךר      

  1,280.00     6.40   200.00 הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח רטמ   
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.04.0140
םירוביח ,םירזיבא תוברל ,מ"מ 52 רטוק ,ךר      

 20,800.00    10.40 2,000.00 הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו רטמ   
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.04.0150
םירוביח ,םירזיבא תוברל ,מ"מ 23 רטוק ,ךר      

 18,000.00    12.00 1,500.00 הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו רטמ   
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.04.0160
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 04 רטוק ,חישק      

 19,680.00    16.40 1,200.00 הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח רטמ   
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.04.0180
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 36 רטוק ,חישק      

  3,975.00    26.50   150.00 הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח רטמ   
      
,מ"מ 061 רטוק 01 גרד C.V.P רוניצמ לוורש     41.04.0630
תוברל ,ךרדמ יחטשל םידעוימה תומוקמב      
תלחשהו מ"ס 001 דע יוסיכ קמועב הריפח      

  6,000.00   120.00    50.00 ןוליינ טוח רטמ   
 69,735.00 )יוסיכו הריפח ללוכ( היקשה תרנצ 40.14 כ"הס  

      
ף ו ט פ ט  ת ו ח ו ל ש  50.14 ק ר פ  ת ת       
      
"םיפטנ םער" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תוחולש     41.05.0020

 78,000.00     6.50 12,000.00 מ"ס 05-04 לכ תפטפט ,מ"מ  71 ,ע"ש וא רטמ   
      
)עקרקל ףטפט תועבט וא תוחולשל( בציימ     41.05.0200
תרוצב מ"מ 6 רטוק ןוולוגמ לזרב טוממ יושע      

  4,400.00     4.00 1,100.00 מ"ס 04 ךרואבו U 'חי   
      
אתב הנגה תוברל זקנמ/קלחמ םוקאו םותסש     41.05.0310

  1,100.00   550.00     2.00 םיאתמ יטסלפומרט הרקב 'חי   
      

  8,800.00   110.00    80.00 החיג יריטממ 'חי  41.05.0910
 92,300.00 ףוטפט תוחולש 50.14 כ"הס  
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קובץ: ככ תל מונד   .../006 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     006 281 ע"בת דנומ לת

םיפ"צש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת כ ר ע מ  י ש א ר  60.14 ק ר פ  ת ת       
      
רובעו ףוטפט רובע 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     41.06.0900
,ןג זרב ,"ויפרוקס" הייקשה רקב ללוכ הרטמה      
ףוגמ ,בלושמ ריווא ררחשמ ,דוקיפ ימל האיצי      
,CD ילמשח ףוגמ וא הזנורבמ ישאר ילוארדיה      
2 ,ץחל ןיטקמ ,ש"מ 021 ןנסמ ,ש"מ 05 ןנסמ      
םירבחמהו רוביחה ירזיבא לכו ,םידרוקר      

162,000.00 18,000.00     9.00 תולעפה ללוכ םישרדנה 'חי   
162,000.00 תכרעמ ישאר 60.14 כ"הס  

1,245,215.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  
      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו נ ח ל ו ש  ,ם י ל ס פ ס  10.24 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ת י ב ו       
      
וא "םי לג" םגד די ידעסמ םע לספס -שיגנ     42.01.0070
,מ"ס 77 הבוגו מ"ס 36/071 תודימב ,ע"ש      
לספסה ילגר םע דחי םיקוצי דיה ידעסמ      
לספסה בשומ .לזרב תקצימ םייושעו      

220,800.00 2,760.00    80.00 םיעובצ ץע תוחולמ םייושע תנעשמהו 'חי   
220,800.00 םינתיבו תונחלוש ,םילספס 10.24 כ"הס  

      
י ר ו ת ס מ ו  ם י נ ו ת פ ש א  20.24 ק ר פ  ת ת       
ה ס י ב כ       
      

 50,400.00 1,680.00    30.00 "איבל" םגד עבורמ ןותפשא 'חי  42.02.0020
 50,400.00 הסיבכ ירותסמו םינותפשא 20.24 כ"הס  

      
ה י ז ר ב  30.24 ק ר פ  ת ת       
      

 29,760.00 9,920.00     3.00 ע"וש וא "תקרב" םיזרב 2 השיגנ היזרב 'חי  42.03.0330
 29,760.00 היזרב 30.24 כ"הס  
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קובץ: ככ תל מונד   .../007 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     007 281 ע"בת דנומ לת

םיפ"צש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י נ ק ת מ ל  ה מ י ל ב  י ח ט ש מ  50.24 ק ר פ  ת ת       
ה צ י ר  י ל ו ל ס מ ו  ר ש ו כ  ,ק ח ש מ       
      
וא םידליל םיקחשמ ינקתמל יתוחיטב חטשמ     42.05.0135
תרצות "ysaE יילפ טרמס" םגד רשוכ ינקתמל      
יפל -תובכש יתשמ בכרומה ע"ש וא "זוע אשד"      
תורזחוממ תוטלפמ הנותחת הבכש .טרפ      
יפל 'מ 0.3 דע הליפנ הבוגל םיאתמה יבועב      
יטטניס אשד ידברמ לש ןוילע יופיצו 8941 י"ת      
000,91 םומינימ לש תופיפצב מ"ס 5.2 הבוגב      
אפלא" גוסמםינוש םינווג 4 - בו ר"מל םירפת      
טקיליס לוח רוזיפ תוברל ,ע"ש וא "סולפ      
האלמ תוירחאו אשדה יביס ךותל רדחויש      
תיתשת ג"ע עצובי( .רצומה לע םינש שמחל      
המדא וא ןוטב ,טלפסא ,ץצח ,תימושמוש ,לוח      
ריחמה .)דרפנב ומלושיש לוח + תקדוהמ      

114,000.00   380.00   300.00 מ"מ 07 דע לש חטשמל ר"מ   
114,000.00 הציר ילולסמו רשוכ ,קחשמ ינקתמל המילב יחטשמ 50.24 כ"הס  

      
ל צ  ת ו ת ש ר ו  ת ו כ כ ס  60.24 ק ר פ  ת ת       
      
תרוצב תינבלמ וא תעבורמ לצ תשרמ הככס     42.06.0051
ןליתאילופ טוחמ היושע תשרה .הדימרפ      
החודו בקרנ וניא גיראה ,ההובג תופיפצב      
,V.U ינפב הדימע ,%-19%89 הללצה ,שבוע      
י"ת יפל הריעב יבכעמ םירמוחמ היושע תשרה      
"ןושאר תוככס" תמגוד "הנירלב" םגד ,3905      
הדלפ ידומע תיצקורטסנוק תוברל ,ע"ש וא      
'מ 7-6 לש קחרמב ,'מ 8 דע הבוגבו 4" רטוקב      
הככסה תוניפב עקרקב םינגועמ ,םידומעה ןיב      
םילבכו הדלפ תורוניצ י"ע תשרה תכימתו      
,ךוניחה דרשמ י"ע תרשואמ תשרה .םייקפוא      
הנקתהל שא יוביכו תואירבה דרשמ      
הככסל וניה ריחמה .םירגובו םידלי לשהביבסב      

 99,000.00   330.00   300.00 ר"מ 03-ל לעמ חטשב ר"מ   
 99,000.00 לצ תותשרו תוככס 60.24 כ"הס  
513,960.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ  44 ק ר פ       
      
ה ק ע מ  10.44 ק ר פ  ת ת       
      

 17,200.00   430.00    40.00 'מ 2.1 הבוג טרפ יפל ברנמ הקעמ רטמ  44.01.0060
      

 15,000.00   250.00    60.00 מ"מ 04 רטוק די זחאמ רטמ  44.01.0210
 32,200.00 הקעמ 10.44 כ"הס  
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קובץ: ככ תל מונד   .../008 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     008 281 ע"בת דנומ לת

םיפ"צש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת י ת ש ת  י נ ת י ב  20.44 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 08 בחור תודימב למשח ןוראל רליפ     44.02.0141
תרצות מ"ס 012 הבוג ,מ"ס 04 קמוע      

576,000.00 3,200.00   180.00 'פמוק ע"וש וא "סקימידר"  
      

360,000.00 2,000.00   180.00 'פמוק םימ דמל רליפ 44.02.0900
      

 56,000.00 14,000.00     4.00 'פמוק )םיחפ ללוכ אל( טרפ יפל רוזחמ יזכרמ 44.02.0910
992,000.00 תיתשת ינתיב 20.44 כ"הס  

1,024,200.00 תוקעמ 44 כ"הס  
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
0.01 ק ר פ  ת ת  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
ינפל -רתאב תומייק )םירחא לש( תלוספ יוניפ     51.01.0004
םוקמל יוניפה .חטשב ןלבקה תודובע תליחת      
לש תללוכ תומכל תויושרה י"ע רשואמ ךפש      
,)ק"מ 01  יפל בשוחי םומינימ( ק"מ 02 דע      
ללוכ ריחמה .רתאהמ מ"ק 51 דע לש קחרמל      

  1,100.00    55.00    20.00 תורגא םולשת ללוכ וניאו הסמעה ק"מ   
      

 16,100.00     4.60 3,500.00 מ"ס 02 דע יבועב חטשה ףושיח ר"מ  51.01.0020
      
0.1 הבוגב דדמנה םעזג ףקיהש םיצע תתירכ     51.01.0031
09 דעו מ"ס 06 לעמ וניה עקרקה ינפ לעמ 'מ      

    740.00   370.00     2.00 )ןימזמה ח"ע רפוכ( 'מ 0.6 דע םהבוגו מ"ס 'חי   
      
0.1 הבוגב דדמנה םעזג ףקיהש םיצע תתירכ     51.01.0032
021 דעו מ"ס 09 לעמ וניה עקרקה ינפ לעמ 'מ      

    490.00   490.00     1.00 )ןימזמה ח"ע רפוכ( 'מ 0.6 דע םהבוגו מ"ס 'חי   
      
0.1 הבוגב דדמנה םעזג ףקיהש םיצע תתירכ     51.01.0033
דע םהבוגו 021 לעמ וניה עקרקה ינפ לעמ 'מ      

    610.00   610.00     1.00 )ןימזמה ח"ע רפוכ( 'מ 0.6 'חי   
      
08 רטוק דע בויב וא םימ יאת הבוג תמאתה     51.01.0220
,)הרקת קוריפ אלל( מ"ס 03 דע הבוגל מ"ס      
תשר וא הסכמ לש שדחמ הבכרהו קורפ ללוכ      

  5,400.00   450.00    12.00 םימייק 'חי   
      

  1,000.00   200.00     5.00 לזרב תקצי סיסב םע ןג ילספס קוריפ 'חי  51.01.0758
      

    300.00   150.00     2.00 רזוח שומישל ,ןותפשא קוריפ 'חי  51.01.0800
      
תויחנה פ"ע 'מ 43X תודימב רתא טלש תנכה     51.01.0810

 14,000.00 7,000.00     2.00 טקיורפה םויסב יוניפו ןימזמה 'חי   
 39,740.00 0.01 קרפ תת 10.15 כ"הס  
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קובץ: ככ תל מונד   .../009 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     009 281 ע"בת דנומ לת

םיפ"צש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
רוזיפ תוברל )'ג גוס( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.02.0010

603,500.00    85.00 7,100.00 קודיהו מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
לש רוזיפו הלבוה ,הסמעה תוברל הביצח     51.02.0038
יולימ יכרוצל ולדוגב םיאתמה בוצחה רמוחה      
הדובעה רתאב הסירגלו ןוימל הרבעה וא      

240,000.00    48.00 5,000.00 ק"מ 000,5 דע לש תומכל ק"מ   
      
תובחרהו םיליבשה יחטשב רקובמ יולימ קודיה     51.02.0100
תויחנהו ףוציר טרפ יפלו מ"ס 51 לש תובכשב      

  2,100.00     3.50   600.00 עקרק ץעוי ק"מ   
845,600.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
רקובמ קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ     51.03.0900

112,500.00   150.00   750.00 001%-ל ק"מ   
112,500.00 םיעצמ 30.15 כ"הס  
997,840.00 קוריפו הנכה תודובע 15 כ"הס  

6,253,377.00 םיפ"צש כ"הס
 

ןוניג,יפונ חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ן ג  י נ ב א  20.04 ק ר פ  ת ת       
      

208,000.00   160.00 1,300.00 טרפ יפל תוגורעל תעפושמ הפש ןבא רטמ  40.02.0750
      
תודימב "ןיעידומ" םגד ץעל המוג םוחית ןבא     40.02.0900
    021X021 תרצות מ"ס 08 ימינפ חתפמ  

 27,500.00   550.00    50.00 8 טרפ יפל-ינורבח ןווגב ,ע"וש וא "גנוטיא" 'חי   
235,500.00 ןג ינבא 20.04 כ"הס  
235,500.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס  

      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  10.14 ק ר פ  ת ת       
ן ו נ י ג       
      
תכיפה תוברל ,מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     41.01.0010
יננג רושייו םיינכמ םילכב החוחיתו עקרקה      
רשא הקלחב ,תוינוניבו תולק תומדאב ,יפוס      

  6,960.00     5.80 1,200.00 ר"מ 052 דע החטש ר"מ   
  6,960.00 10.14.20 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: ככ תל מונד   .../010 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     010 281 ע"בת דנומ לת

ןוניג,יפונ חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,960.00 מהעברה      

      
      
ר"מ 052 דע םלדוגש םיחטשל טסופמוק     41.01.0030

 13,500.00   270.00    50.00 )םנודל ק"מ 52-כ לש תומכב( ק"מ   
      

 15,000.00    75.00   200.00 חטשב רוזיפ תוברל ,ןוניגל המיאתמ המדא ק"מ  41.01.0200
      

    300.00    30.00    10.00 הריפחב רפעמ המדא ךא ל"נכ ק"מ  41.01.0900
 35,760.00 ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 10.14 כ"הס  

      
ה ע י ט נ  20.14 ק ר פ  ת ת       
      

 88,000.00    22.00 4,000.00 )רטיל 3( 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.02.0040
      

 35,000.00    70.00   500.00 )רטיל 01( 6 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.02.0060
      

126,000.00   700.00   180.00 "9 לדוג"  םיצע 'חי  41.02.0200
      

 17,500.00   250.00    70.00 8 לדוג םיצע 'חי  41.02.0210
      
יפל ,רתאה םוחתב םירגוב תיז יצע תקתעה     41.02.0280

  1,000.00 1,000.00     1.00 חקפמה תוארוה 'חי   
      
4 לעמ הבוגב( םיינוניב םיצע לש יעוצקמ םוזיג     41.02.0491

  1,100.00   550.00     2.00 חקפמה תוארוה יפל )'מ 6 דעו 'מ 'חי   
      
6 לעמ הבוגב( םילודג םיצע לש יעוצקמ םוזיג     41.02.0492

    800.00   800.00     1.00 חקפמה תוארוה יפל )'מ 8 דעו 'מ 'חי   
269,400.00 העיטנ 20.14 כ"הס  

      
ל ל ו כ  - ה י ק ש ה  ת ר נ צ  30.14 ק ר פ  ת ת       
י ו ס י כ ו  ה ר י פ ח       
      
4 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.03.0040
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 71-61 רטוק ,ךר      

  1,920.00     6.40   300.00 הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח רטמ   
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.03.0140
םירוביח ,םירזיבא תוברל ,מ"מ 52 רטוק ,ךר      

 31,200.00    10.40 3,000.00 הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו רטמ   
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.03.0150
םירוביח ,םירזיבא תוברל ,מ"מ 23 רטוק ,ךר      

 30,000.00    12.00 2,500.00 הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו רטמ   
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.03.0160
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 04 רטוק ,חישק      

  9,840.00    16.40   600.00 הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח רטמ   
 72,960.00 30.14.20 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: ככ תל מונד   .../011 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     011 281 ע"בת דנומ לת

ןוניג,יפונ חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 72,960.00 מהעברה      

      
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.03.0180
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 36 רטוק ,חישק      

  3,975.00    26.50   150.00 הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח רטמ   
      
,מ"מ 061 רטוק 01 גרד C.V.P רוניצמ לוורש     41.03.0630
תוברל ,ךרדמ יחטשל םידעוימה תומוקמב      
תלחשהו מ"ס 001 דע יוסיכ קמועב הריפח      

 42,000.00   120.00   350.00 ןוליינ טוח רטמ   
      
,מ"מ 011 רטוק 01 גרד C.V.P רוניצמ לוורש     41.03.0640
תוברל ,ךרדמ יחטשל םידעוימה תומוקמב      
תלחשהו מ"ס 001 דע יוסיכ קמועב הריפח      

  4,150.00    83.00    50.00 ןוליינ טוח רטמ   
123,085.00 יוסיכו הריפח ללוכ - היקשה תרנצ 30.14 כ"הס  

      
ף ו ט פ ט  ת ו ח ו ל ש  40.14 ק ר פ  ת ת       
      
"םיפטנ םער" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תוחולש     41.04.0020

 19,500.00     6.50 3,000.00 מ"ס 05-04 לכ תפטפט ,מ"מ  71 ,ע"ש וא רטמ   
      
)עקרקל ףטפט תועבט וא תוחולשל( בציימ     41.04.0200
תרוצב מ"מ 6 רטוק ןוולוגמ לזרב טוממ יושע      

  3,200.00     4.00   800.00 מ"ס 04 ךרואבו U 'חי   
      
אתב הנגה תוברל זקנמ/קלחמ םוקאו םותסש     41.04.0310

  2,200.00   550.00     4.00 םיאתמ יטסלפומרט הרקב 'חי   
      

 24,000.00   800.00    30.00 06 רטוק םילוורשל תוחוש 'חי  41.04.0320
 48,900.00 ףוטפט תוחולש 40.14 כ"הס  

      
ת כ ר ע מ  י ש א ר  50.14 ק ר פ  ת ת       
      
רובעו ףוטפט רובע 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     41.05.0900
,ןג זרב "ויפרוקס" הייקשה רקב ללוכ הרטמה      
ףוגמ ,בלושמ ריווא ררחשמ ,דוקיפ ימל האיצי      
,CD ילמשח ףוגמ וא הזנורבמ ישאר ילוארדיה      
2 ,ץחל ןיטקמ ,ש"מ 021 ןנסמ ,ש"מ 05 ןנסמ      
םירבחמהו רוביחה ירזיבא לכו ,םידרוקר      

 18,000.00 18,000.00     1.00 תולעפה ללוכ םישרדנה 'חי   
 18,000.00 תכרעמ ישאר 50.14 כ"הס  
495,145.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  
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קובץ: ככ תל מונד   .../012 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     012 281 ע"בת דנומ לת

ןוניג,יפונ חותיפ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו נ ח ל ו ש  ,ם י ל ס פ ס  10.24 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ת י ב ו       
      
וא "םי לג" םגד די ידעסמ םע לספס -שיגנ     42.01.0070
,מ"ס 77 הבוגו מ"ס 36/071 תודימב ,ע"ש      
לספסה ילגר םע דחי םיקוצי דיה ידעסמ      
לספסה בשומ .לזרב תקצימ םייושעו      

 27,600.00 2,760.00    10.00 םיעובצ ץע תוחולמ םייושע תנעשמהו 'חי   
 27,600.00 םינתיבו תונחלוש ,םילספס 10.24 כ"הס  

      
י נ ק ת מ ו  ב כ ר ל  ם י מ ו ס ח מ  20.24 ק ר פ  ת ת       
ם י י נ פ ו א ל  ה י י נ ח       
      
הבוגב בצועמ לזרב תקצימ בכרל םוסחמ דומע     42.02.0090
תרצות "06 רומ םוסחמ" תמגודכ מ"ס 26      

  8,330.00   595.00    14.00 ע"ש וא "אכירא םחש" 'חי   
      
תרצות "עובק/ףלשנ" םגד בכרל םוסחמ דומע     42.02.0100
ןוולוגמ הדלפ רוניצמ ,ע"ש וא "שעת רוא"      
הפיכ םע ,מ"ס 06/07 הבוגב ,6" רטוק עובצו      

    900.00   450.00     2.00 תלגועמ 'חי   
  9,230.00 םיינפואל היינח ינקתמו בכרל םימוסחמ 20.24 כ"הס  

      
י ר ו ת ס מ ו  ם י נ ו ת פ ש א  30.24 ק ר פ  ת ת       
ה ס י ב כ       
      

  6,720.00 1,680.00     4.00 "איבל" םגד עבורמ ןותפשא 'חי  42.03.0020
  6,720.00 הסיבכ ירותסמו םינותפשא 30.24 כ"הס  
 43,550.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס  

      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
0.01 ק ר פ  ת ת  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
08 רטוק דע בויב וא םימ יאת הבוג תמאתה     51.01.0220
,)הרקת קוריפ אלל( מ"ס 03 דע הבוגל מ"ס      
תשר וא הסכמ לש שדחמ הבכרהו קורפ ללוכ      

    900.00   450.00     2.00 םימייק 'חי   
      
םיפצורמ םיחטשמ וא/ו םיליבש קוריפ     51.01.0468
וא/ו מ"ס 5/54/54 תודימב ןוטב תופצרמב      
לוח תוברל ,שדחמ םתבכרהו מ"ס 5/06/03      

 15,000.00    75.00   200.00 )שרדנ םא( ר"מ   
 15,900.00 0.01 קרפ תת 10.15 כ"הס  
 15,900.00 קוריפו הנכה תודובע 15 כ"הס  
790,095.00 ןוניג,יפונ חותיפ כ"הס
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קובץ: ככ תל מונד   .../013 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     013 281 ע"בת דנומ לת

זוקינו חותיפ,םישיבכ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו כ ר ד מ ו  ם י ש י ב כ  ת צ י ר פ  32 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ ו  ם י ש י ב כ  ת ח י ת פ  32.32 ק ר פ  ת ת       
      
תחנה ךרוצל תמייק תפצורמ הכרדמ החיתפ     23.23.0092
בצמל התרזחהו זוקינ וא/ו בויב וא/ו םימ תרנצ      
תרנצה וק ךרוא יפל הדידמה . החיתפה ינפלש      
מ"ס 08 לעמ בחורב , )הנבמה רוזחש תוברל(      

115,500.00   165.00   700.00 . 'מ 05.1 דע קמועבו 'מ 02.1 דעו רטמ   
      

 17,500.00    50.00   350.00 01" דע רטוקב תורוקמ וק קוליסו קוריפ רטמ  23.23.0102
      

1,000,000.00 1,000,000     1.00 'פמוק םייק תורוקמ וק יאוות תקתעהל בצקה 23.23.0112
1,133,000.00 תוכרדמו םישיבכ תחיתפ 32.32 כ"הס  
1,133,000.00 תוכרדמו םישיבכ תצירפ 32 כ"הס  

      
י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  35.04 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0311
תויעובר וא מ"ס 02/01 תודימב תוינבלמ      
אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,מ"ס 02/02 תודימב      

241,500.00   105.00 2,300.00 רופא טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווג ,)עצמ ללוכ ר"מ   
      
,מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0320
תויעובר וא מ"ס 02/01 תודימב תוינבלמ      
אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,מ"ס 02/02 תודימב      

2,127,500.00   115.00 18,500.00 רופא ןווג ,)עצמ ללוכ ר"מ   
2,369,000.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 כ"הס  

      
ן ג ו  ה פ ש  נ ב א  45.04 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל, מ"ס 001/03/51 תודימב הפש ןבא     40.54.0010

 88,000.00    88.00 1,000.00 רופא ןווג, ןוטב תנעשמו דוסי רטמ   
      

 10,440.00    87.00   120.00 001/32/32 תודימב ,תעפושמ העונת יא ןבא רטמ  40.54.0020
      
תודימב תיעופיש וד וא דח הלעת ןבא     40.54.0030

  8,500.00    85.00   100.00 רופא ןווג,ןוטב תבשות תוברל מ"ס 05/01/03 רטמ   
      
מ"ס 54/54 תודימב בכר תסינכל הפש ןבא     40.54.0040
תנעשמו דוסי תוברל,תויתניפ םינבא תוברל      

108,550.00   167.00   650.00 רופא ןווג, ןוטב רטמ   
      
חטשב ןיוזמ ןוטבמ העונת יא שאר/הצק תקיצי     40.54.0050

  2,700.00   450.00     6.00 ר"מ 2 דע 'חי   
218,190.00 ןגו הפש נבא 45.04 כ"הס  

2,587,190.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס  
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קובץ: ככ תל מונד   .../014 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     014 281 ע"בת דנומ לת

זוקינו חותיפ,םישיבכ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
ה ד ר פ ה ו  ה כ ל ו ה  ת ו ק ע מ  12.44 ק ר פ  ת ת       
ם י י ר ו ב י צ  ם י ח ט ש ו  ת ו כ ר ד מ ל       
      
ע"ש וא "ילרוא" םגד לגר יכלוהל הכלוה הקעמ     44.21.0010
יושע ,הכרדמה ינפ לעמ 'מ 1.1 הבוגב      
2.2 ןפוד יבוע 5.1" רטוק תורוניצ תרגסממ      
מ"מ 21 וא 01 רטוק תורוניצ הכותבו מ"מ      
ןותחת יקפוא לזרב ןכו מ"מ 99 לש חוורמב      
תוברל ,'מ 0.2 לש תודיחיב ,מ"מ 5/53 חוטש      

 44,000.00   440.00   100.00 םידדוב ןוטב תודוסי רטמ   
 44,000.00 םיירוביצ םיחטשו תוכרדמל הדרפהו הכלוה תוקעמ 12.44 כ"הס  
 44,000.00 רודיג 44 כ"הס  

      
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  01.15 ק ר פ  ת ת       
      

101,200.00     4.60 22,000.00 מ"ס 02 דע יבועב חטשה ףושיח ר"מ  51.10.0010
      
ישרוש תליטקל הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר     51.10.0020

 28,600.00     1.30 22,000.00 רב יבשעו היחמצ ר"מ   
      
01 דעו מ"ס 5 יבועמ טלפסא תעסימ ףוצרק     51.10.0412

240,000.00    12.00 20,000.00 מ"ס ר"מ   
369,800.00 קוריפו הנכה תודובע 01.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  02.15 ק ר פ  ת ת       
      
רתאב רוזיפו הלבוה ,הסמעה תוברל הריפח     51.20.0009

180,000.00    36.00 5,000.00 ק"מ 0005 דע לש תומכל הדובעה ק"מ   
      
תוברל , )'ב גוס( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.20.0090

900,000.00    75.00 12,000.00 ליגר קודיהו רוזיפ ר"מ   
      
םישיבכל תיתש לש רקובמ קודיהו רושיי     51.20.0130

180,000.00     8.00 22,500.00 -+ מ"ס 02 הבוג דע )ךרד תרוצ( תוכרדמו ק"מ   
1,260,000.00 רפע תודובע 02.15 כ"הס  

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

756,000.00   140.00 5,400.00 ק"מ 005 לעמ תומכל ק"מ   
      
רוזיפ תוברל 'א גוס מ"וגאמ תיתשת תבכש     51.30.0030

342,000.00   180.00 1,900.00 רקובמ קודיהו ק"מ   
1,098,000.00 תויתשתו םיעצמ 03.15 כ"הס  
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קובץ: ככ תל מונד   .../015 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     015 281 ע"בת דנומ לת

זוקינו חותיפ,םישיבכ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  04.15 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     51.40.0011

  8,750.00     2.50 3,500.00 ר''מ/רטיל 1 ר"מ   
      
מ"ס 5 יבועב טלפסא ןוטבמ תרשקמ הבכש     51.40.0021
91 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םעתבורעתמ      
קודיהו רוזיפ תוברלןמוטיב ,) 4/3 "( מ"מ      

920,000.00    46.00 20,000.00 ,PG 68-10 ר"מ   
      
מ"ס 6 יבועב טלפסא ןוטבמ תרשקמ הבכש     51.40.0023
52 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע צ''את      
רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב ,)1"( מ"מ      

175,000.00    50.00 3,500.00 קודיהו ר"מ   
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     51.40.0040

  8,050.00     2.30 3,500.00 ר''מ/רטיל 5.0 לש ר"מ   
      
ןוטבמ םישיבכב הנוילע תאשונ הבכש     51.40.0045
טימולוד ןבא םע צ''את מ"ס 5 יבועב טלפסא      
01-07 ןמוטיב ,)1"( מ"מ 52 ילמיסקמ לדוג      

157,500.00    45.00 3,500.00 קודיהו רוזיפ תוברל ,GP ר"מ   
1,269,300.00 טלפסא תודובע 04.15 כ"הס  

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

116,000.00 2,900.00    40.00 )ןוט 052C )52 ןיממ תרגסמו  1 תותשר 'חי   
      
הטילק את רובע ישאר הטילק אתל תפסות     51.64.0100
קמועבו מ"ס 05/08 תודימב יפוס/יעצמא      
'סמ ,תקצימ הפש ןבא תוברל ,'מ 54.0  םינפ      

 81,600.00 2,040.00    40.00 )ןוט 052C )52 ןיממ תרגסמו 1 תותשר 'חי   
      
תשרו תרגסמ רובע הטילק את תפסות     51.64.0250
םוקמב ,) ןוט 004D )04  ןיממ םיינבלמ      

 44,800.00   560.00    80.00 )ןוט 052C )52  ןיממ תשרו תרגסמ 'חי   
242,400.00 )םינטלוק( הסיפת - הרקב יאת 46.15 כ"הס  

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

 10,200.00   340.00    30.00 דוסי תוברל ,G.E 'חי   
 10,200.00 טולישו רורמת 18.15 כ"הס  
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קובץ: ככ תל מונד   .../016 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     016 281 ע"בת דנומ לת

זוקינו חותיפ,םישיבכ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י כ ר ד  ן ו מ י ס ו  ה ע י ב צ  28.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 51 וא מ"ס 21 בחורב םיווק תעיבצ     51.82.0010

 10,800.00     3.00 3,600.00 וקווקמ/אלמ ןבל עבצב רטמ   
      
ןבל עבצב מ"ס 03 בחורב םיווק תעיבצ     51.82.0030

    360.00     6.00    60.00 וקווקמ/אלמ רטמ   
      

    600.00    20.00    30.00 )מ"ס 02 בחורב םיווק( העונת ייא תעיבצ ר"מ  51.82.0200
      

  1,100.00    22.00    50.00 )מ"ס 05 בחורב םיווק( הייצח ירבעמ תעיבצ ר"מ  51.82.0210
      

     54.00    27.00     2.00 דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.82.0300
      

     74.00    37.00     2.00 לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.82.0310
      

  2,700.00     6.00   450.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.82.0400
 15,688.00 םיכרד ןומיסו העיבצ 28.15 כ"הס  

4,265,388.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  
      
ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ן י ו ז מ  ן ו ט ב מ  ת ו ר ו נ י צ  15.75 ק ר פ  ת ת       
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.51.0011
םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "M - טירקונגמ"      
מ"ס 04 רטוק 3 גרד "רכז"ה לע ינקית םטא      
תוברל,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ      
הבוג יצחל דע( לוח תפיטע ,הריפח תודובע      

 63,800.00   580.00   110.00 רזוח יולימו )רוניצה רטמ   
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.51.0151
םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "M - טירקונגמ"      
מ"ס 06 רטוק 3 גרד "רכז"ה לע ינקית םטא      
דעו'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1      

882,000.00   980.00   900.00 רזוח יולימו )רוניצה הבוג יצחל דע( רטמ   
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.51.0152
םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "M - טירקונגמ"      
מ"ס 06 רטוק 3 גרד "רכז"ה לע ינקית םטא      
דעו'מ 57.1 לעמ  קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2      

202,000.00 1,010.00   200.00 רזוח יולימו )רוניצה הבוג יצחל דע( רטמ   
1,147,800.00 15.75.40 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: ככ תל מונד   .../017 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     017 281 ע"בת דנומ לת

זוקינו חותיפ,םישיבכ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,147,800.00 מהעברה      

      
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.51.0153
םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "M - טירקונגמ"      
מ"ס 06 רטוק 3 גרד "רכז"ה לע ינקית םטא      
דעו'מ 52.2 לעמ  קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2      

166,400.00 1,040.00   160.00 רזוח יולימו )רוניצה הבוג יצחל דע( רטמ   
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.51.0154
םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "M - טירקונגמ"      
מ"ס 08 רטוק 3 גרד "רכז"ה לע ינקית םטא      
דעו'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2      

439,600.00 1,570.00   280.00 רזוח יולימו )רוניצה הבוג יצחל דע( רטמ   
1,753,800.00 ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ 15.75 כ"הס  

      
ת ו ע ב ו ר מ  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  26.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו י מ ו ר ט  ת ו י ל ו ח מ       
      
תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.62.0220
עוקיש את םע ,מ"ס 041/021 םינפ תודימב      
004D )04 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט      
תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1לעמ      

515,700.00 9,550.00    54.00 רזוח יולימו הריפח 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.62.0320
עוקיש את םע ,מ"ס  051/051 םינפ תודימב      
004D )04 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט      
תודובע תוברל ,'מ 52.2  דעו 'מ 57.1לעמ      

151,800.00 13,800.00    11.00 רזוח יולימו הריפח 'חי   
667,500.00 תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש 26.75 כ"הס  

      
י א ת  ל ש  ה פ י ט ש ו  י ו ק י נ  46.75 ק ר פ  ת ת       
ו ק י נ  י ו ו ק ו  )ז ו ק י נ ( ל ו ע י ת ל  ה ר ק ב       
      
תודימב זוקינל הרקב את לש הפיטשו יוקינ     57.64.0040
57.2 לעמ קמועבו 'מ  05.1/05.1 לש םינפ      

  1,600.00   800.00     2.00 'מ 57.5 דעו 'מ 'חי   
  1,600.00 וקינ יווקו )זוקינ( לועיתל הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ 46.75 כ"הס  

      
י א ת ל  ז ו ק י נ  י ו ו ק  ר ו ב י ח  56.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ י י ק  ז ו ק י נ       
      
זוקינ אתל מ"ס 06 רטוק זוקינ וק רוביח     57.65.0030
תודובע ,הריפחה תודובע לכ תוברל ,םייק      

    910.00   910.00     1.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,םישורדה םירמוחהו רוביחה  
    910.00 56.75.40 קרפ תתב הרבעהל

7741778-40 סקפלט ןיקצומ תירק 23 ןולאצ 'חר   מ"עב תומזיו לוהינ,הינב רפורג
 

קובץ: ככ תל מונד   .../018 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     018 281 ע"בת דנומ לת

זוקינו חותיפ,םישיבכ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    910.00 מהעברה      

      
      
זוקינ אתל מ"ס 08 רטוק זוקינ וק רוביח     57.65.0040
תודובע ,הריפחה תודובע לכ תוברל ,םייק      

  1,040.00 1,040.00     1.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,םישורדה םירמוחהו רוביחה  
  1,950.00 םימייק זוקינ יאתל זוקינ יווק רוביח 56.75 כ"הס  

2,424,850.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס  
      
99 99 ק ר פ       
      

600,000.00 600,000.00     1.00 'פמוק םיינמז העונת ירדסה תודובעל בצקה 99.0001
600,000.00 99 99 כ"הס  

11,054,428.00 זוקינו חותיפ,םישיבכ כ"הס
 

למשח 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0010
8 הכישמ טוח ללוכ וז תרנצל תוידוחיי תופומ      

 38,250.00    15.00 2,550.00 ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
חישק יס יו יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0020
ןומיסו מ"מ 5.3 ןפוד יבועב מ"מ 011 רטוק      
טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק רב      

 29,040.00    26.40 1,100.00 ינקת ןומיס רטמ   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.0030
י"ת יפל 521b הסכמ ללוכ , מ"ס 001 קמועב      

 31,240.00 1,420.00    22.00 'פמוק 489  
      
מ"ס 08 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     08.01.0040
984 י"ת יפל 052c ןיממ הסכמו הרקית רובע      
תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס ללוכ      

  6,834.08   310.64    22.00 'פמוק רטוק מ"ס 51 םוינימולא תיסיפ ג"ע הסכמה  
      
םילכב םילבכ תולעת הביצח וא/ו הריפח     08.01.0050
4 לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב      
    cvp תוכרעמ םע תולטצה תדוקנב חישק  

 46,585.00    38.50 1,210.00 למשחה קוח יפל תורחא תאירק רטמ   
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל תפסות     08.01.0060
09 םוקמב( מ"ס 051 לש קמועל דע הריפחה      

  3,520.00    17.60   200.00 ) מ"ס רטמ   
155,469.08 10.80.50 קרפ תתב הרבעהל

7741778-40 סקפלט ןיקצומ תירק 23 ןולאצ 'חר   מ"עב תומזיו לוהינ,הינב רפורג
 
 
 

קובץ: ככ תל מונד   .../019 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     019 281 ע"בת דנומ לת

למשח 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
155,469.08 מהעברה      

      
      
רובע , דומעל ןוטב דוסי ריחמל תפסות     08.01.0070
דיג תלחשהל ףסונ לוורשו לבכל ףסונ לוורש      

  9,612.00   160.20    60.00 . הקראהל הקראה רטמ   
      
ןוטב קוצי 'מ 01-6 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0080
תקראה ללוכ0001/001/001 תודימב 03-ב      

 65,100.00   700.00    93.00 'פמוק רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
      
'מ 4  מ לש הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ     08.01.0090

  5,400.00   600.00     9.00 'פמוק . רזוח שומישל 'מ 8 דע  
      
ללוכ םייק הרואת ידומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.01.0100
ותפילש דוסיה ביבסמ הביצח הריפח      
02 לש תובכשב רוב תמיתס תוברל עקרקהמ      
לש תופיפצל דע הבטרהב קודיה ךות מ"ס      
הרויש םוקמל ןוטבה דוסי תלבוהו .89%      

  9,250.00   250.00    37.00 'פמוק . טלפסא וא ףוציר ינוקית תוברל, חקפמה  
      
ללוכ תורוניצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     08.01.0110
שיבכה ןוקית, הלעתה יולימו הביצח/הריפח      

 22,955.40   141.70   162.00 .  עוציבל טרפ יפלו ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ   
      
תבלתשמ ןבאמ ליבש/ הכרדמ ןוקיתו החיתפ     08.01.0120
הביצחו הריפח ללוכ תורוניצ תחנה ךרוצל      
יפל ותומדקל בצמה תרזחהו הלעתה יולימו      

 21,621.60    80.08   270.00 עוציב יטרפ רטמ   
      
תלחשה ללוכה היזכרמ וא םייק דומעל רוביח     08.01.0130

  5,600.00   800.00     7.00 'פמוק תווצקב םטוויחו םילבכ  
      
רוביח לדוגב ןוחט רדג תרואת רואמ תייזכרמ     08.01.0140
ןוטב תחמוג ללוכ רפמא 03*08 דע לש      
דוסי תוברל היזכרמה ינפל ןוטב חטשמו      

 45,500.00 22,750.00     2.00 'פמוק טלפמוק תינכות יפל היזכרמל  
      

 67,500.00   750.00    90.00 'מ 01 דע דומע לש העיבצ 'חי  08.01.0150
      
הנקתהל תנבלוגמ הדלפמ ''2 רצוטש עורז     08.01.0160
י"פע עבצב רונתב עובצ רטמ 8 דומעב      

 12,150.00   150.00    81.00 ןימזמה תריחב 'חי   
      
הבכו ךילומ יתלב רמוחמ יושע םירזיבא שגמ     08.01.0170
ז"מ ללוכ היזורוכו םילקימיכ שאל דימע וילאמ      
םע א"ק 01 'א 6 יבוטק וד םיייטמוטוא יצח      
1 ל דעוימ ) דחא לודומ לעב( ספא קותינ      
יפל םיעבצב םיקדהמ טוו 004 - 07 לש תורונ      
לע םינקתומ ע"ש וא יסק'גוס_ תמגודכ י"ת      

 19,148.80   239.36    80.00 'פמוק ספ  
439,306.88 10.80.50 קרפ תתב הרבעהל

7741778-40 סקפלט ןיקצומ תירק 23 ןולאצ 'חר   מ"עב תומזיו לוהינ,הינב רפורג
 
 

קובץ: ככ תל מונד   .../020 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     020 281 ע"בת דנומ לת

למשח 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
439,306.88 מהעברה      

      
      
וד יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.01.0180
2-ל ספא קותינ םע א"ק 01 'א 01 יבטוק      

  3,320.24   301.84    11.00 'פמוק טלפמוק טוו 004 -07 תורונ  
      
, שימג וא יגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.01.0190

159,960.00    62.00 2,580.00 ל"נכ ר"ממ 5*61 ךתחבx2yn גוסמ  eplx רטמ   
      
דוסי ללוכ רואמל רפמא 3*08 ל היזכרמ     08.01.0200

 24,851.20 24,851.20     1.00 'פמוק . ל"נכ ןיירושמ רטסאילופמ ןוראו ןוטבמ  
      
ר"ממ 53 הקראהל יוולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.01.0210
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

 56,760.00    22.00 2,580.00 לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
      
04 קמועו מ"ס 06 רטוקב את ללוכ הקראה     08.01.0220
םימ זוקינ רוח, ןוטבמ תיעקרק םע מ"ס      
סופיט תינקית הקראה תודרוטקלא הסכמ,      
םירזיבאה לכ ללוכ תשוחנ/הדלפ טומ      
םורט ןוטבמ את ללוכ םישורדה םירוביחהו      

  4,252.80   132.90    32.00 'פמוק . טלפמוק העיבצו טוליש ללוכ .הביצח/הריפח  
      
רוא םוטיא תוברלוכ גח תרואת ריק רוביח     08.01.0230
םשג ימ תרידח תעינמל ןוקיליס H"ע רוביחה      
קספמ תפסות תוברל ןיירושמ עקת תיב לל      
לעב א"ק 0 א 61 יבטוק וד יטמוטוא יצח םרז      
רוביח לבכו םירזיבא שגמ לע דחא לודומ      

  5,316.00   132.90    40.00 'פמוק עקת תיבל דעו שגמהמ ר"ממ 3*5.2  
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.01.0240
למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

  5,679.52 2,839.76     2.00 'פמוק . חתמה תסנכהל רתיה ןתמו  
      
/ הרואת תייזכרמ רוביח רובע י"חחל םולשת     08.01.0250

  2,200.00 2,200.00     1.00 380A 'חי   
      
הנכומ הריפחב חישק יסיויפ רוניצמ לוורש     08.01.0260
יבועו ץניא 4 רוניצה ח"ח לש םילבכ רובע      
ללוכ מ"מ 3.5 למשח תרבח תושירד יפל ןפוד      
ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 ןולינמ הכישמ טוח      
םיקפסמ אל יח"חו הדימב לעפוי הז ףיעס(      

 14,560.00    45.50   320.00 . )תרנצ רטמ   
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת לש הריפח     08.01.0270
לוחה יוסיכו דופיר ללוכ, םילכב וא/ו םיידיב      
ותומדקל חטשה תרזחה הלעתה יולימ,      
001 קמועב הריפחה תמדא יפדוע קוליסו      
הבכשב םיחנומ ''6 תורוניצ 3ל בחורו מ"ס      

  7,000.00    70.00   100.00 רוניצ אלל ריחמה תחא תיקפוא רטמ   
723,206.64 10.80.50 קרפ תתב הרבעהל

7741778-40 סקפלט ןיקצומ תירק 23 ןולאצ 'חר   מ"עב תומזיו לוהינ,הינב רפורג
 
 

קובץ: ככ תל מונד   .../021 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     021 281 ע"בת דנומ לת

למשח 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
723,206.64 מהעברה      

      
      
יעוביר ליפורפמ הרואת דומע     08.01.0280
    SHR002*002 תרצות תמגוד 'מ 6 הבוגבו  
ילעפמ רוח ןב /הסדנה ה.ל.פ / תורוא שעג      
ןרציה לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא הרואת      

223,200.00 3,100.00    72.00 סקלפוד תטיש יפל 'חי   
      
םגדמ ב"הרא eerc בוחר תרואתל  del ת"ג     08.01.0290
    p2apsx-ipsx  תטישב יוניבה ע"ש וא  
קיטפוא וננ תייגולונכטב םידל 5 םע םילודומ      
וננ תייגלונכטב טאוו 25 לש ללוכ קפסהב ,      
תשוחנ יביס לוטנ םוינימולא יושע ,קיטפוא      
שארב הנקתהל םאתמ ללוכ 66pi  רונתב      
ללוכ 2" רטוקב עורזב וא דומע      
    ecvsnoilcetorp , םיאבה םינקתה לעב ת"ג  
דע תוירחא לעב cei 426 יגולויבוטופ ןקת :      

323,000.00 3,800.00    85.00 לופכ דודיב אלל םינש 01 'חי   
      
SHR יעוביר ליפורפמ הרואת דומע     08.01.0300
תרצות תמגוד tndus 'מ 4 הבוגב051/051      
ילעפמ רוח ןב הסדנה ה.ל.פ/ תורוא שעג      
ןרציה לעפמב עובצ רשואמ ע"ש וא הרואת      

 50,750.00 1,750.00    29.00 סקלפ וד תטיש יפל 'חי   
      
םע םוינימולא תקיצימ יונו ןגל הרואת ףוג     08.01.0310
ילופמ רוא רזפמ םע םוינימולאמ ןוילע יוסיכ      
W001 ג"לנ תרונו ילרגטניא דויצ םע טניבק      
, רוווניס עונמ רבול םע תיפסכ/ W001 לטמ      
תרצות 56pi םימ ןגומ amilc 4121 סיסב םע      

 82,040.00 2,930.00    28.00 ע"ש וא ונסיד 'חי   
      
תוינוציח תורבח לש הדובע םואית רובע בצקה     08.01.0320
הלטבו הנתמה ללוכה 'וכו טוה ,קזב,י"חח ןוגכ      

200,000.00 200,000.00     1.00 'פמוק .ךרוצה תדימב  
1,602,196.64 למשח 10.80 כ"הס  
1,602,196.64 למשח 80 כ"הס  
1,602,196.64 למשח כ"הס

 
יגר תודובע 09 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ג ר  10 ק ר פ       
      
ם ד א  ח ו כ  31.10 ק ר פ  ת ת       
      

  7,000.00    70.00   100.00 יעוצקמ לעופ תדובע ע"ש  01.13.0001
      

  6,500.00    65.00   100.00 יעוצקמ יתלב לעופ תודובע ע"ש  01.13.0002
 13,500.00 31.10.09 קרפ תתב הרבעהל

7741778-40 סקפלט ןיקצומ תירק 23 ןולאצ 'חר   מ"עב תומזיו לוהינ,הינב רפורג
 

קובץ: ככ תל מונד   .../022 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     022 281 ע"בת דנומ לת

יגר תודובע 09 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 13,500.00 מהעברה      

      
      

 46,000.00 2,300.00    20.00 ךמסומ דדומ ע"י  01.13.0005
      

 14,000.00   700.00    20.00 הדובע להנמ ע"י  01.13.0008
      

  9,000.00   180.00    50.00 'יגרב רגסמ ע"ש  01.13.0013
 82,500.00 םדא חוכ 31.10 כ"הס  

      
י ס ד נ ה  ד ו י צ  41.10 ק ר פ  ת ת       
      

 16,000.00   160.00   100.00 ק"מ 51 הניכר תיאשמ תדובע ע"ש  01.14.0001
      

150,000.00 1,500.00   100.00 ןורפחמ תודובע ע"ש  01.14.0002
      
וא 059 רליפרטק ינפוא )לפוש( העי תדובע     01.14.0004

 25,000.00   250.00   100.00 ליבקמ ע"ש   
      
523 רליפרטק ילחז ילוארדיה רפחמ תדובע     01.14.0007

 36,000.00   360.00   100.00 )הריבש שיטפו ףכ םע( ליבקמ וא ע"ש   
      
ןוט 21-01 ענוממ טטור שבכמ תדובע     01.14.0009

  9,500.00    95.00   100.00 ליבקמ וא "גאמוב" ע"ש   
      

 20,000.00   200.00   100.00 תוחפל ק"מ 51 םימ תילכימ תדובע ע"ש  01.14.0011
      
זוקינו בויב יוק תפיטלש "תיבויב" תדובע     01.14.0013

 60,000.00 3,000.00    20.00 ק"מ 8-6 חפנב ע"י   
      
ללוכ םישיבכ יוקינל שיבכ אטאטמ תדובע     01.14.0014

 33,400.00 1,670.00    20.00 תלוספה קוליסו הקיני ע"י   
      

 20,000.00   200.00   100.00 'מ 21 ףונמ עורז ךרואב ףונמ תיאשמ ע"ש  01.14.0016
369,900.00 יסדנה דויצ 41.10 כ"הס  
452,400.00 יגר 10 כ"הס  
452,400.00 יגר תודובע כ"הס
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קובץ: ככ תל מונד   .../023 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     023 281 ע"בת דנומ לת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םיפ"צש 10 הנבמ     
    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                             366,300.00 יעבט( ןבא תוחולב תוריק יופיח 10.41 קרפ תת    
)יתיישעתו            
    

                              30,000.00 תוריקב םייופיחה יריחמל תופסות 20.41 קרפ תת    
    

                              78,000.00 ןבאב םיחטשמ ףוציר 30.41 קרפ תת    
    

                474,300.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                
    
יפונ חותיפ 04 קרפ      
    

                             224,000.00 גניפוק 10.04 קרפ תת    
    

                             412,862.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 20.04 קרפ תת    
    

                             200,000.00 ןג ינבא 30.04 קרפ תת    
    

                             456,000.00 תוריק 40.04 קרפ תת    
    

                             705,000.00 תודחוימ תודובע 50.04 קרפ תת    
    

              1,997,862.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                             295,400.00 ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 10.14 קרפ תת    
    

                             568,900.00 העיטנ 20.14 קרפ תת    
    

                              56,880.00 הרקב שארל םירזיבא 30.14 קרפ תת    
    

                              69,735.00 )יוסיכו הריפח ללוכ( היקשה תרנצ 40.14 קרפ תת    
    

                              92,300.00 ףוטפט תוחולש 50.14 קרפ תת    
    

                             162,000.00 תכרעמ ישאר 60.14 קרפ תת    
    

              1,245,215.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                             220,800.00 םינתיבו תונחלוש ,םילספס 10.24 קרפ תת    
    

                              50,400.00 הסיבכ ירותסמו םינותפשא 20.24 קרפ תת    
    

                              29,760.00 היזרב 30.24 קרפ תת    
    

                             114,000.00 ,קחשמ ינקתמל המילב יחטשמ 50.24 קרפ תת    
הציר ילולסמו רשוכ            
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קובץ: ככ תל מונד   .../024 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     024 281 ע"בת דנומ לת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              99,000.00 לצ תותשרו תוככס 60.24 קרפ תת    
    

                513,960.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
תוקעמ 44 קרפ      
    

                              32,200.00 הקעמ 10.44 קרפ תת    
    

                             992,000.00 תיתשת ינתיב 20.44 קרפ תת    
    

              1,024,200.00 תוקעמ 44 כ"הס                
    
קוריפו הנכה תודובע 15 קרפ      
    

                              39,740.00 0.01 קרפ תת 10.15 קרפ תת    
    

                             845,600.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                             112,500.00 םיעצמ 30.15 קרפ תת    
    

                997,840.00 קוריפו הנכה תודובע 15 כ"הס                
 6,253,377.00 םיפ"צש 10 כ"הס                            

    
ןוניג,יפונ חותיפ 20 הנבמ     
    
יפונ חותיפ 04 קרפ      
    

                             235,500.00 ןג ינבא 20.04 קרפ תת    
    

                235,500.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                              35,760.00 ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 10.14 קרפ תת    
    

                             269,400.00 העיטנ 20.14 קרפ תת    
    

                             123,085.00 יוסיכו הריפח ללוכ - היקשה תרנצ 30.14 קרפ תת    
    

                              48,900.00 ףוטפט תוחולש 40.14 קרפ תת    
    

                              18,000.00 תכרעמ ישאר 50.14 קרפ תת    
    

                495,145.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                              27,600.00 םינתיבו תונחלוש ,םילספס 10.24 קרפ תת    
    

                               9,230.00 היינח ינקתמו בכרל םימוסחמ 20.24 קרפ תת    
םיינפואל            
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קובץ: ככ תל מונד   .../025 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     025 281 ע"בת דנומ לת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               6,720.00 הסיבכ ירותסמו םינותפשא 30.24 קרפ תת    
    

                 43,550.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
קוריפו הנכה תודובע 15 קרפ      
    

                              15,900.00 0.01 קרפ תת 10.15 קרפ תת    
    

                 15,900.00 קוריפו הנכה תודובע 15 כ"הס                
   790,095.00 ןוניג,יפונ חותיפ 20 כ"הס                            

    
זוקינו חותיפ,םישיבכ 40 הנבמ     
    
תוכרדמו םישיבכ תצירפ 32 קרפ      
    

                           1,133,000.00 תוכרדמו םישיבכ תחיתפ 32.32 קרפ תת    
    

              1,133,000.00 תוכרדמו םישיבכ תצירפ 32 כ"הס                
    
יפונ חותיפ 04 קרפ      
    

                           2,369,000.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 קרפ תת    
    

                             218,190.00 ןגו הפש נבא 45.04 קרפ תת    
    

              2,587,190.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס                
    
רודיג 44 קרפ      
    

                              44,000.00 תוכרדמל הדרפהו הכלוה תוקעמ 12.44 קרפ תת    
םיירוביצ םיחטשו            
    

                 44,000.00 רודיג 44 כ"הס                
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                             369,800.00 קוריפו הנכה תודובע 01.15 קרפ תת    
    

                           1,260,000.00 רפע תודובע 02.15 קרפ תת    
    

                           1,098,000.00 תויתשתו םיעצמ 03.15 קרפ תת    
    

                           1,269,300.00 טלפסא תודובע 04.15 קרפ תת    
    

                             242,400.00 )םינטלוק( הסיפת - הרקב יאת 46.15 קרפ תת    
    

                              10,200.00 טולישו רורמת 18.15 קרפ תת    
    

                              15,688.00 םיכרד ןומיסו העיבצ 28.15 קרפ תת    
    

              4,265,388.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
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קובץ: ככ תל מונד   .../026 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     026 281 ע"בת דנומ לת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ      
    

                           1,753,800.00 ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ 15.75 קרפ תת    
    

                             667,500.00 תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש 26.75 קרפ תת    
תוימורט            
    

                               1,600.00 לועיתל הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ 46.75 קרפ תת    
וקינ יווקו )זוקינ(            
    

                               1,950.00 םימייק זוקינ יאתל זוקינ יווק רוביח 56.75 קרפ תת    
    

              2,424,850.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס                
    
99 99 קרפ      
    

                600,000.00 99 99 כ"הס                
11,054,428.00 זוקינו חותיפ,םישיבכ 40 כ"הס                            

    
למשח 50 הנבמ     
    
למשח 80 קרפ      
    

                           1,602,196.64 למשח 10.80 קרפ תת    
    

              1,602,196.64 למשח 80 כ"הס                
 1,602,196.64 למשח 50 כ"הס                            

    
יגר תודובע 09 הנבמ     
    
יגר 10 קרפ      
    

                              82,500.00 םדא חוכ 31.10 קרפ תת    
    

                             369,900.00 יסדנה דויצ 41.10 קרפ תת    
    

                452,400.00 יגר 10 כ"הס                
   452,400.00 יגר תודובע 09 כ"הס                            
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קובץ: ככ תל מונד   .../027 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     027 281 ע"בת דנומ לת

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

םיפ"צש 10 הנבמ    
   

                474,300.00 ןבא תודובע 41 קרפ   
   

              1,997,862.00 יפונ חותיפ 04 קרפ   
   

              1,245,215.00 היקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                513,960.00 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

              1,024,200.00 תוקעמ 44 קרפ   
   

                997,840.00 קוריפו הנכה תודובע 15 קרפ   
   

 6,253,377.00 םיפ"צש 10 כ"הס               
   
ןוניג,יפונ חותיפ 20 הנבמ    
   

                235,500.00 יפונ חותיפ 04 קרפ   
   

                495,145.00 היקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                 43,550.00 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                 15,900.00 קוריפו הנכה תודובע 15 קרפ   
   

   790,095.00 ןוניג,יפונ חותיפ 20 כ"הס               
   
זוקינו חותיפ,םישיבכ 40 הנבמ    
   

              1,133,000.00 תוכרדמו םישיבכ תצירפ 32 קרפ   
   

              2,587,190.00 יפונ חותיפ 04 קרפ   
   

                 44,000.00 רודיג 44 קרפ   
   

              4,265,388.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
   

              2,424,850.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ   
   

                600,000.00 99 99 קרפ   
   

11,054,428.00 זוקינו חותיפ,םישיבכ 40 כ"הס               
   
למשח 50 הנבמ    
   

              1,602,196.64 למשח 80 קרפ   
   

 1,602,196.64 למשח 50 כ"הס               
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קובץ: ככ תל מונד   .../028 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     028 281 ע"בת דנומ לת

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

יגר תודובע 09 הנבמ    
   

                452,400.00 יגר 10 קרפ   
   

   452,400.00 יגר תודובע 09 כ"הס               
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קובץ: ככ תל מונד   .../029 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



16/10/2019
דף מס':     029 281 ע"בת דנומ לת

  
הנבמ ךס  

 6,253,377.00 םיפ"צש 10 הנבמ  
  

   790,095.00 ןוניג,יפונ חותיפ 20 הנבמ  
  

11,054,428.00 זוקינו חותיפ,םישיבכ 40 הנבמ  
  

 1,602,196.64 למשח 50 הנבמ  
  

   452,400.00 יגר תודובע 09 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
20,152,496.64  יללכ כ"הס  

  3,425,924.43 מ"עמ %71  
 23,578,421.07 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: ככ תל מונד 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


