
מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 שבהשמ יפל םישיבכ

למשחו הרואת תויתשת 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח ו  ה ר ו א ת  ת ו י ת ש ת  80 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה ,תוכמותה      
לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית ,םירוביח      
,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס ,הכישמ      
תודובעה לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     08.01.0054
םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 57 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס יספ      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

240,000.00    25.00 9,600.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
וד םיירושרש םישימג םייטסלפ תורוניצ      
יתבכש      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

 7,200.00     8.00   900.00 08.1.021. רטמ   
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

30,000.00    12.00 2,500.00 08.1.021. רטמ   
      
םילוורש      
      
      
      

277,200.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../002 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     002 שבהשמ יפל םישיבכ

למשחו הרואת תויתשת 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
277,200.00 מהעברה      

      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0126
מ"מ 2.4 ןפוד יבועב 01 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

137,350.00    41.00 3,350.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.0171
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

98,580.00 1,590.00    62.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0199
הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ רובע      

37,200.00   600.00    62.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B תכתממ קוצי לוגע  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0261
06 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

38,700.00    43.00   900.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0264
08 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

57,500.00    50.00 1,150.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
      
      

646,530.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../003 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     003 שבהשמ יפל םישיבכ

למשחו הרואת תויתשת 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
646,530.00 מהעברה      

      
      
02 לכ רובע 162.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות     08.01.0276
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      

 7,200.00     8.00   900.00 .מ"ס 06 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ רטמ   
      
02 לכ רובע 462.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות     08.01.0279
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      

11,500.00    10.00 1,150.00 .מ"ס 08 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ רטמ   
      
לעמ ,עקרקה יגוס לכב תרנצל הלעת תריפח     08.01.0294
תרנצ ,קזב וק ,םימ ריבעמ( לושכמ תחתמ וא      
לש ובחורל מ''ס 04 בחורב ,)'וכו םימ      
תקיצי ללוכ ,תירושרש תרנצ תחנהל לושכמה      

 1,840.00    80.00    23.00 'פמוק .תרנצה תנגהל 02 -ב ןוטב  
      
לושכמ לעמ תרנצ תנגהל 02-ב ןוטב תקיצי     08.01.0297
תשירד יפל( ,שרדייש םוקמ לכל וא/ו      

19,760.00   760.00    26.00 .)חקפמה ק"מ   
      
תרנצ תחנה רובע ליבש/הכרדמ תחיתפ     08.01.0348
ןוטב/טלפסא תריבש, ךותיח ,רוסינ תוברל      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,ליבש/הכרדמה חטשב      
דע בחורו מ"ס 051 דע קמועל םיידי תדובע      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס 06      
תרזחה ליבש/הכרדמ ןוקית ,עצמ תובכשב      
תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל בצמה      

40,000.00   100.00   400.00 .תרנצה רטמ   
      
תוברל תרנצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     08.01.0351
םייק ןוטב/טלפסא תריבשו ךותיח ,רוסינ      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,םישיבכ חטשב      
בחורבו מ"ס 051 דע קמועל םיידיתדובעב      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס 06 דע      
בצמה תרזחה ,שיבכה ןוקית ,עצמה תובכשב      

44,000.00   110.00   400.00 .תרנצה תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל רטמ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה ח"ע      
ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו סוסיב      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה רזעה      
      
      
      

770,830.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../004 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     004 שבהשמ יפל םישיבכ

למשחו הרואת תויתשת 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
770,830.00 מהעברה      

      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.01.0369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

 6,400.00   640.00    10.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.01.0381
-ב ןוטבמ קוצי 'מ 21-11 הבוגב 063.1.80      

67,600.00 1,300.00    52.00 'פמוק .מ"ס 071/09/09 תודימב 03  
      
םירוביחו קוריפ תודובע      
      
תושרה םע םואתב ועצובי תודובעה      
םישרדנה תוחיטבה יללכ לכ יפלו תימוקמה      
תא לולכי קוריפה ,חתמהמ קותינ ללוכ      
ןקתומה דויצ לכו ,תועורזה ,םיסנפה ,דומעה      
הרויש םוקמל לבוי קרופש דויצה,דומעה לע      
.חקפמה      
      
,םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.01.0456
תלוספ ףוסיא רתאל ותרבעהו ותאצוה      
יפל ,תוכמסומה תויושרה י''ע רשואמה      
חטשה ינפ תרזחה ללוכ ,חקפמה תייחנה      
תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמיולימב םתומדקל      

 7,800.00   260.00    30.00 'פמוק .ףוציר וא/ו טלפסא ןוקית תוברל  
      
21-9 הבוגב הדלפמ םייק הרואת דומע קוריפ     08.01.0465
ללוכ ,ויביכרמ לכו םיסנפ ,תועורז ללוכ ,'מ      
,םדודיבו הנזהה לבכו למשח ירוביח קוריפ      

24,000.00   800.00    30.00 'פמוק .חקפמה הרויש םוקמל  ותרבעהו  
      
ללוכ ,תמייק הרואת תייזכרמל תורבחתה     08.01.0492
יפל הקראה יכילומו םילבכ ,תרנצ תרטמה      
לכ ,דוסיה ךרד םירבחתמה םילגעמה 'סמ      
וא/ו תפסות ,םישרדנה םימואיתהו םירוביחה      
םאתהב היזכרמב םילגעמל טוליש ןוכדיע      
םוטיא ,טוויח ,תוינכותהו למשח תונזהל      

 6,168.00   514.00    12.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו תרנצה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

882,798.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../005 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     005 שבהשמ יפל םישיבכ

למשחו הרואת תויתשת 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
882,798.00 מהעברה      

      
      
תרטמה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.01.0495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      
בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה      

 3,520.00   440.00     8.00 'פמוק .ותומדקל  
      
ללוכ ,רבעמ יאת ינש ןיב תמייק תרנצ יוקינ     08.01.0528
רטוקב הכישמ טוח תלחשה ,תומיתס תחיתפ      
תווצקב םיאתה יוקינ ,רוזש ןוליינמ מ"מ 8      
ץצח יולימו ,תלוספ לש גוס לכמ תרנצה      

 6,300.00   630.00    10.00 'פמוק .מ"ס 5 יבועב  
892,618.00 1.8 קרפ 10.80 כ"הס  

      
2.8 ק ר פ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה חול      
רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו עורזל      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב םידומעה      
      
      
      
      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל         
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../006 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     006 שבהשמ יפל םישיבכ

למשחו הרואת תויתשת 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה               

      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 67 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב םירזבא      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הטישב עובצ הרואתה דומע ,ושארב      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.0048
ךרואב 240.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

20,000.00 2,000.00    10.00 'פמוק .'מ 5  
      
לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 09 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב םירזבא      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הטישב עובצ הרואתה דומע ,ושארב      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.0093
ךרואב 660.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

223,600.00 4,300.00    52.00 'פמוק .'מ 8.01  
      
הרואת ידומעל הדלפ תועורז      
      
לזרבמ היושע תינוק תיתשק )218 י"ת( עורז      
ףוגלו דומעל תמאתומ רטוקב ןוולוגמ      
ףוגלו דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
.דומעה      
      
הדלפמ היושע מ"ס 051 ךרואב הדיחי עורז     08.02.0357

12,800.00   400.00    32.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
הדלפמ היושע מ"ס 051 ךרואב הלופכ עורז     08.02.0366

 7,980.00   570.00    14.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
היושע מ"ס 051 ךרואב תשלושמ עורז     08.02.0375

 4,500.00   750.00     6.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ  
      
      
      
      
      
      
      

268,880.00 20.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../007 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     007 שבהשמ יפל םישיבכ

למשחו הרואת תויתשת 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
268,880.00 מהעברה      

      
      
ןוולוגמ לזרב רוניצמ היושע )218 י"ת( עורז      
תרבוחמו רחבנה ת.גל תמאתומ 2" רטוקב      
םיקוזיח ,העיבצ ללוכ ת.גלו י"חח דומעל      
,ת.ג קוזיח ךרוצל רבעמ ,דומעל םינוולוגמ      
רוביחל לבכ ,דומעל זגראה לש קוזיח ,זגרא      
הסינכל םיקדהמ ,תוחטבא ,תשרל זגראה      
לבכ ,לבכל וא מ"אתל וא תשרל רוביחלו      
.י"חח םע םואיתהו ת.גל זגראה ןיב רוביח      
      
הדלפמ היושע מ"ס 05 דע ךרואב הדיחי עורז     08.02.0393

 3,800.00   380.00    10.00 'פמוק 093.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
תנוולוגמ הדלפ לע העיבצ רובע תפסות     08.02.0444
,)םיה תפשמ מ"ק 2 דע( תימי הריואל רונתב      
העיבצה( רונתב העיבצ לש א"מ 1 ל ריחמה      
לש לקופא טרפמ תמגודכ )תימי הריוואל      
,תנוולוגמ הדלפ לע רוהט רטסאילופתעיבצ      
ןיבה הדעווה תאצוהבש 11 טרפמ יפלו      
תלבק תוברל ,י.תל םאתהבו תידרשמ      
העיבצה לע בתכב םינש 5-ל תוירחא      

107,880.00   155.00   696.00 .לעפמהמ רטמ   
380,560.00 2.8 קרפ 20.80 כ"הס  

      
3.8 ק ר פ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םישגמ      
      
      
      
      
      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל         
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../008 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     008 שבהשמ יפל םישיבכ

למשחו הרואת תויתשת 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה               

      
      
ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
תרצות 3CB -ו 2CB םגד םיקדהמ      
    IXEGOS דע ךתחב םילבכל ,רשואמ ע"ש וא  
טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ ללוכ ,ר"ממ 53      
וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה ירוביחלו      
דרפנ חטבמ( יוסיכ ,CA01X2, AK01 יבטוק      
ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ רובע      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה תיבלו      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     08.03.0042

10,500.00   250.00    42.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     08.03.0045

 4,480.00   320.00    14.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג השולשל םירזיבא שגמ     08.03.0048

 2,520.00   420.00     6.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
ר"ממ 5.1X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0069

 8,280.00     9.00   920.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0081

 2,700.00     9.00   300.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
ר"ממ 5.2X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0087

 3,600.00    12.00   300.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0120
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

 9,900.00    33.00   300.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

136,300.00    47.00 2,900.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
הקראה      
      
      
      
      
      
      

178,280.00 30.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../009 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     009 שבהשמ יפל םישיבכ

למשחו הרואת תויתשת 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
178,280.00 מהעברה      

      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש      
תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
יפל ,םלשומ הקראה רוביח עוציבל תושורדה      
.וגוס      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.0336
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

91,000.00    26.00 3,500.00 08.3.327 רטמ   
      
תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ      
הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל עקרקב      
הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל 521B ןוטב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05 תשוחנמ      
הקראה לית וא ספא לית וא הקראה לית ןיבל      
טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע תשרב      
.העיבצו      
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.03.0390
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 6 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

11,388.00   949.00    12.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
תשוחנמ יושע םיליצנטופ תאוושה ספ     08.03.0408
מ''ס  03 ךרואב ,מ''מ 4X04 ךתח תודימב      
םיגרב ,םירוח ללוכ הספוקב ןקתומה ,תוחפל      

19,220.00   310.00    62.00 'פמוק .הקראה ירוביחל םימואו  
      
תונוש      
      
יפל ,םילגד 2-ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.03.0441
ותואמ יונב 50.50.60.80 ףיעס 80 טרפמ      
עובצו ןוולוגמ הרואתה דומע ומכ תכתמ גוס      

 5,980.00   115.00    52.00 'פמוק .טרפ יפל דומעה עבצנ וב עבצל ההז עבצב  
      
דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.03.0444
העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ ידומעב      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב רשאו      
יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה . תיננגה      
עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא תויחנה      
יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה דומעה      

 2,130.00   213.00    10.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג ללוכ דוסיה  
      
      
      
      
      
      

307,998.00 30.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../010 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     010 שבהשמ יפל םישיבכ

למשחו הרואת תויתשת 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
307,998.00 מהעברה      

      
      
ןיירושמ עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.03.0447
    45PI יצח  םרז  קספמ תפסות תוברל  
לעב א"ק 01 רפמא 61 יבטוק וד יטמטוא      
רוביח לבכו םירזיבא שגמ לע דחא לודומ      
    2X3.YX2N 5 עקת תיבל דעו שגמהמ ר"ממ  
ןוקיליס י"ע רוביחה  רוזא םוטיא תוברל      

 6,916.00   133.00    52.00 'פמוק .םשג ימ תרידח תעינמל  
      
סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     08.03.0465
םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח      
קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב      
למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל      
תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל םאתהבו      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת      
ןקתמה רוביחל ורושיאו הקידבה תואצות      

 2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק .חתמל  
316,914.00 3.8 קרפ 30.80 כ"הס  

      
4.8 ק ר פ  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג תשיכר      
םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת ללוכ הז      
-ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה םיפוגל      
    .C.O.T  
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל         
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../011 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     011 שבהשמ יפל םישיבכ

למשחו הרואת תויתשת 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה               

      
      
W07-43 ,םידל 23  דל תובוחר תרואת ףוג     08.04.0030
תרצותמ  OECET 10 תמגוד      
    REDERHCS ע"ש וא טייליטיס י"ע קוושמה  
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכו רשואמ      

19,500.00 1,950.00    10.00 08.04.018. 'חי   
19,500.00 4.8 קרפ 40.80 כ"הס  

      
7.8 ק ר פ  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה לע ,י"חח      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
.הדיחי      
      
י"חח תודובע      
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת לש הריפח     08.07.0042
,לוח יוסכו דופיר ללוכ םילכב וא/ו םיידיב      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ      
דע לש קמועב הריפחה המדא יפדוע קוליסו      
6" רטוקב תורוניצ 5-ל בחורו מ"ס 041      

10,000.00    50.00   200.00 .רוניצ אלל ריחמה תחא הבכשב םיחנומ רטמ   
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.07.0087
תרבח לש  םילבכ  רובע הנכומ הריפחב      
ללוכ ,ץניא 4 לש רטוקב רוניצה .למשח      
הכישמ טוח ,למשח 'בח ינסחממ הלבוה      
טרפמ יפל ,ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8ןוליינמ      

 4,800.00     8.00   600.00 .טרפ יפל 70.30.80 ףיעס 80 רטמ   
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.07.0090
תרבח לש  םילבכ  רובע הנכומ הריפחב      
ללוכ ,ץניא 6 לש רטוקב רוניצה .למשח      
הכישמ טוח ,למשח 'בח ינסחממ הלבוה      
טרפמ יפל ,ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8ןוליינמ      

 7,200.00    12.00   600.00 .טרפ יפל 70.30.80 ףיעס  80 רטמ   
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.07.0093
תרבח לש םילבכ רובע הנכומ הריפחב      
ללוכ ,ץניא 8 לש רטוקב רוניצה .למשחה      
הכישמ  טוח ,למשח 'בח ינסחממ הלבוה      
טרפמ יפל ,ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8ןוליינמ      

 8,400.00    14.00   600.00 .טרפ יפל 70.30.80 ףיעס 80 רטמ   
      
      
      

30,400.00 70.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../012 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     012 שבהשמ יפל םישיבכ

למשחו הרואת תויתשת 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
30,400.00 מהעברה      

      
      
תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.07.0102
קוחב שרדנכ י"חח לש ךומנ חתמ ילבכ םע      
שושיג תריפח ,ןוטב ,םילוורש ללוכ למשחה      
עוצב 'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועל תינדי      

 1,420.00   355.00     4.00 'פמוק .טרפ יפל לכה תוימרתו תוינכמ תונגה  
      
תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.07.0105
קוחב שרדנכ י"חח לש הובג חתמ ילבכ םע      
שושיג תריפח ,ןוטב ,םילוורש ללוכ למשחה      
ללוכ 'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועל תינדי      

 2,128.00   532.00     4.00 'פמוק .טרפ יפל לכה תוימרתו תוינכמ תונגה עוצב  
33,948.00 7.8 קרפ 70.80 כ"הס  

      
8.8 ק ר פ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיישאר םיריצ -קזבל תרושקת תודובע      
לש םיטרדנטס יפל תיפצת ללוכ םיינשמו      
תויתשת יוניבל קזב טרפמ האר קזב תרבח      
טרפמ ןכו 1801 דע 0701 םיקרפ תרושקתו      
.תידרשמ ןיבה הדעוה לש 80      
      
,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה ,הנקתה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.קזב תרבח      
      
םואתה ,יחרכה עוציב לע קזב לש רישי חוקפ      
ימי ןיגב םולשת תוברל ןלבקה תוירחאב      
.הדיחי יריחמב לולכ שרדי םא חוקפה      
      
וניאו  יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.קזב לש ינכטה טרפמב ןייוצמהמ ערוג      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אללו םיידיב      
.םיידי תריפח וא הביצח      
      
רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ ןליתאילופ רוניצ     08.08.0093
רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ טוח םע מ"מ 05      
תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8      
חנומקזב טרדנטסתבג ורטסלפ וא טסלפ רצמ      
טרפמו  עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב      
לכ ללוכ 2701 קרפ קזב לש דחוימ ינכט      

15,600.00    13.00 1,200.00 םוטיאה ירמוח רטמ   
      
      
      
      

15,600.00 80.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../013 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     013 שבהשמ יפל םישיבכ

למשחו הרואת תויתשת 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15,600.00 מהעברה      

      
      
אתל רטוקו גוס לכמ השדח תרנצ רוביח     08.08.0156
קרפ קזב טרפמ יפל םייק ףעס ןורא וא ,םייק      

 4,120.00   515.00     8.00 'פמוק .רתאב חקפמה תויחנהו 0701,1701,2701  
      
אל ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.08.0159
,זוקינ רובל ילדו גרס ,םינגוע ללוכ רזבואמ      
קזב חוקיפב דמועה לעפממ ושכרי םיבוגה      
םיקרפ יללכה קזב  טרפמ יפל הדובעה      
אתה רתאב חקפמה תויחנהו 2701 0107,      
הסכמ ללוכ מ"ס 501/58/58 תודימב P גוסמ      

88,000.00 2,200.00    40.00 'פמוק .קזב טרדנטס יתכרדמ  
      
ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.08.0213
021 הלתמ יספ 2 םינגוע 3 ללוכ רזבואמ      
ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו ,גרס ,מ"ס      
יפל הדובעה TOH חוקיפב דמועה לעפממ      
אתה  רתאב חקפמה תויחנהו HTO טרפמ      
ללוכ  מ"ס 791/18/151 תודימב 3H  גוסמ      

24,136.00 3,017.00     8.00 'פמוק יטרדנטס יתכרדמ הסכמ  
      
ידומע 51 רובע םלשומ תינמז הרואת ןקתמ     08.08.0231
םע םיימורט ןוטב תודוסי 51 ,ללוכ הרואת      
ידומע 01, 'מ 1*1*1 תודימב תומוטק תוניפ      
למשח לבכ ,רטמ 01/5.8 הבוגב ץע      
ןוולוגמ לזרב תועורז ,םידומעהרוביחל      
טקמ "תורוא שעג" תרצות עורז תמגודכ      
הלוכתה ךשמה תא ללוכו ,10701225      

177,500.00 17,750.00    10.00 'פמוק )432.8.80( אבה ףיעסב  
      
-51 )132.8.80( םדוק ףיעס תלוכת ךשמה     08.08.0234
3cm\"01 סרמ"\"52 ןוא ןרוא" תמגודכ ת"ג      
,טאו 052 דע ג"לנ תרונ םע ע"ש וא "רדרש"      
רוקמל ןקתמה רוביח ,אשונ הדלפ לית      
,ותלעפה ינפל ךמסומ קדוב י"ע ורושיא,םרז      
,הבכרה ,הלבוה ,שומישה רמג םע קותינ      
ףוסבו הליחתב רומאה לכ יוניפו קוריפ      
,ירדנלק שדוח לש הפוקתל הז לכ ,שומישה      

'פמוק                          .טלפמוק  
      
ץעמ ינמז הרואת ןקתמ לש הקתעהו קוריפ     08.08.0237
לע ןקתומ ויקלח לכ לע םידומע 51 דע ליכמה      
,ןוטב תויבוק לש הקתעה ללוכ ןוטב תויבוק      
שדחמ ורוביחו למשחה רוקממ ןקתמה קותינ      
ינפל ךמסומ למשח קדוב לש רושיא ללוכ      
הבצהו ינמזה הרואתה ןקתמ לש ותלעפה      
חקפמ תייחנהל םאתהב לכה שדח םוקמב      

23,430.00 3,905.00     6.00 'פמוק .הדובעה רתאב  
332,786.00 8.8 קרפ 80.80 כ"הס  

      
      
      

קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../014 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     014 שבהשמ יפל םישיבכ

למשחו הרואת תויתשת 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י פ י ע ס  - 9.8 ק ר פ  90.80 ק ר פ  ת ת       
ן ו ר י ח מ ב  ם נ י א ש       
      
W051 ,םידל 69 דל תובוחר תרואת ףוג     08.09.0024
REDERHCS תרצותמ OECET 20 תמגוד      
ללוכו רשואמ ע"ש וא טייליטיס י"ע קוושמה      

415,340.00 5,465.00    76.00 .810.40.80 ףיעס יפל שרדנה לכ 'חי   
      
ללוכ ,םייק למשח אתל תורבחתהו הרידח     08.09.0129
,הריפח ,םייקה אתל השדח תרנצ רוביח      
לע הנגהו ,שרדנש לככ ,םישדח םירוח עוצב      
יוקינ ,הדובעה עוציב ןמזב םימייק םילבכ      
ריחמה ,ותומדקל חטשה ינפ תרזחהו אתה      

 4,008.00   501.00     8.00 'פמוק .טלפמוק , אתל תרבחתמה תרנצה תומכ לכל  
      
שגמ חתפ רובע ל"נה הרואת דומעל תפסות     08.09.0130
הדרפה תציחמ ללוכ ,המלצמ רובע ףסונ דויצ      
1" רטוקב ןוולוגמ הדלפ רוניצו תימינפ      
דעו ףסונה חתפהמ דומעה ללחב ךתורמ      
ףא ללוכ המלצמה תנקתה סלפמב האיציל      

22,500.00 1,250.00    18.00 .החנמ טרפ יפל תומלשב לכה םימ 'חי   
      
05 הדובע רדת(  ILAD/CLP  הצק תדיחי     08.09.0150
,הרואתה דומעב וא ףוגב ןקתומה  )ץרה      
    56PI, תרושקתב הרואתה ףוג לע הטילשל  
    ILAD, םגד , תמגודכ: PI-GID-MDS-NE  
תושירדל הנועה מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה      

34,658.00   403.00    86.00 ב"צמה ינכטה טרפמה 'חי   
476,506.00 ןוריחמב םניאש םיפיעס - 9.8 קרפ 90.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,452,832.00 למשחו הרואת תויתשת 80 כ"הס  
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../015 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     015 שבהשמ יפל םישיבכ

רתאה חותיפ 04 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
רמג מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0280

52,800.00   105.60   500.00 .ע"ש וא "ופי" גוסמ רופא ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

14,080.00   140.80   100.00 .דוסי ר"מ   
      
םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.01.0410
תמגודכ  ןבל ןווג תוברל מ"ס 6/02/02      

48,780.00   271.00   180.00 .ע"ש וא ןייטשרקא ר"מ   
      
52/02 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0470
תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס      

82,500.00    75.00 1,100.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ רטמ   
      
81/04/05 תודימב  תודימב בכרל הילע ןבא     40.01.0560
שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע      

11,250.00   125.00    90.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש רדח   
      
תודימב 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0620
ריחמה .)ל"נכ( ,מ"ס 51/05/03 , 71/05/52      

62,250.00    83.00   750.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ רטמ   
      
תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0640
.)ל"נכ( ,מ"ס 51/001/03 , 71/001/52      

161,000.00    70.00 2,300.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה רדח   
      
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     40.01.0650
תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה .מ"ס 32/001/32      

168,750.00    75.00 2,250.00 .ןוטב רדח   
      
העונת יאל 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0660
דוסי ללוכ ריחמה  .מ"ס 32/52/32 תודימב      

53,240.00    96.80   550.00 .ןוטב תנעשמו רטמ   
      
רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.01.0680
.רופא ןווגב מ"ס 51/05/32 תודימב היצח      

16,725.00    66.90   250.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.01.0700

43,560.00    48.40   900.00 .ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה .רופא רדח   
714,935.00 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../016 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     016 שבהשמ יפל םישיבכ

רתאה חותיפ 04 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ר י ח מ ב  א ל ש  ם י פ י ע ס  09.04 ק ר פ  ת ת       
ש ב ה ש מ       
      
תודימב ,תוכרדמל תובלתשמ ףוציר ינבא     40.90.0010
רמגב ןוטבמ עבורמ ףוציר חירא ,6/52/52      
גנוטיא ,8751 "ןייטשרקא" םגד ,רופא ליגר      
ןמפלוו PM 70027721, 52-91 סנבורפ      
תוינכתה יפל לכה ,ע"וש וא ,52*52 תיעוביר      

649,000.00   110.00 5,900.00 .הינתנ בוחר תפשו ר"מ   
      
תודימב ,םינקתמ תעוצרל ףוציר ןבא     40.90.0020
ןוטבמ עבורמ ףוציר חירא ,6/5.21/5.21      
לע "םולשה ןבל" ןווגב ןוטסרקא רמג ,תתוסמ      
םגד ,רופא ליגר ןוטב רמג וא גולטק יפ      
גנוטיא ,XX932166, 0851 "ןייטשרקא"      
ןמפלוו ןבל PM-71 ,ןבל עבצ 5.21 סנבורפ      
יפל לכה ,ע"וש וא ,5.21*5.21 תיעוביר      

277,500.00   185.00 1,500.00 .הינתנ בוחר תפשו תוינכתה ר"מ   
      
תודימב ,תוכרדמל תובלתשמ ףוציר ינבא     40.90.0030
רמגב ,ןוטבמ ינבלמ ףוציר חירא ,6/5.21/52      
,0851 "ןייטשרקא" םגד ,רופא ליגר ןוטב      
PM 5270067721, 52-81 סנבורפ גנוטיא      
יפל לכה ,ע"וש וא ,52*5.21 תינבלמ      

77,000.00   110.00   700.00 .הינתנ בוחר תפשו תוינכתה ר"מ   
      
רמגב ,6/02/02 תודימב ,תיעוביר ףוציר ןבא     40.90.0040
וא 6941 ןיטשרקא ,ןבל / רופא ליגר ןוטב      

242,000.00   121.00 2,000.00 הינתנ בוחר תפשו תוינכתה יפל לכה ,ע"וש ר"מ   
      
חפמ היושע הדובעה רתא ביבס תינמז רדג     40.90.0050
הבוגבו מ"מ 1 יבועב רונתב העובצ תירוכסיא      
קוריפ ללוכו םידומעל ןוטב דוסי ללוכ רטמ 5.2      

120,000.00    80.00 1,500.00 הדובעה רמגב יוניפו רטמ   
1,365,500.00 שבהשמ ןוריחמב אלש םיפיעס 09.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,080,435.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס  
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../017 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     017 שבהשמ יפל םישיבכ

ןוניג תודובע 14 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
רחאלו תימוקמה המדאל תמאתומ ןג תמדא     41.01.0013
רובע( חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב      

79,500.00    53.00 1,500.00 )ק"מ 51 לעמ תומכ ק"מ   
79,500.00 הנכה תודובע 10.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

 1,320.00    12.00   110.00 . 4 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0025
      

   700.00    14.00    50.00 . 4 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0030
      

 1,200.00    10.00   120.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0055
      

17,290.00    13.00 1,330.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0065
      

 9,660.00    14.00   690.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0070
      

17,000.00    20.00   850.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0075
      

20,000.00    25.00   800.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0080
      

 3,910.00    17.00   230.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0137
      

 2,100.00    35.00    60.00 . 61 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0140
      

 8,000.00    40.00   200.00 . 61 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0141
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

30,000.00     6.00 5,000.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

 7,760.00    40.00   194.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.02.0160
      

   550.00    55.00    10.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.02.0165
      

   700.00    70.00    10.00 .תופטפט 03 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.02.0170
      
םילוורש      
      

120,190.00 20.14 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../018 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     018 שבהשמ יפל םישיבכ

ןוניג תודובע 14 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
120,190.00 מהעברה      

      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

63,000.00    45.00 1,400.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.02.0200
      

23,750.00    95.00   250.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     41.02.0235

 6,750.00    45.00   150.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     41.02.0240

11,900.00    70.00   170.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 02 וא 8" רטוקב .C.V.P לוורש     41.02.0245

20,000.00   100.00   200.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     41.02.0255

 6,500.00   130.00    50.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     41.02.0270
היקשהה תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

10,350.00    90.00   115.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
      

   480.00    40.00    12.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     41.02.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

 5,648.00 5,648.00     1.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
הרטמהו ףוטפטל 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     41.02.0315
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמינש,רטמורדיה      
תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש/י.ר.א      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו דוקיפ ימל      

13,617.00 4,539.00     3.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ גוסמ  
      

282,185.00 20.14 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../019 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     019 שבהשמ יפל םישיבכ

ןוניג תודובע 14 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
282,185.00 מהעברה      

      
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

 1,512.00   756.00     2.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

12,348.00   686.00    18.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

 2,620.00   524.00     5.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     41.02.0390

 2,380.00   140.00    17.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
ואו 4/3" קמע םוקאו םותסש רובע תפסות     41.02.0395

   405.00    81.00     5.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ עו"ש  
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

12,000.00 4,000.00     3.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
םולב "טיילרוא" 0461/2 תכרעמ שארל ןורא     41.02.0415
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

 5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2/1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.02.0425
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 1      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

18,000.00 6,000.00     3.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

 7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
      
      
      

343,950.00 20.14 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../020 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     020 שבהשמ יפל םישיבכ

ןוניג תודובע 14 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
343,950.00 מהעברה      

      
      
תרצות  CD-8 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     41.02.0455
,ןעטמ ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ      
את ןיפולחל וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ      
ןוראב ,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
לע הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה      
רושיא ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ      

20,000.00 10,000.00     2.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח  
      
CD-61 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     41.02.0460
ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמ הנגה ןוראב      
ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ לע      

24,000.00 12,000.00     2.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     41.02.0470

10,150.00   350.00    29.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     41.02.0500

 6,600.00   330.00    20.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.02.0525

10,000.00 1,250.00     8.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.02.0530

52,800.00 1,650.00    32.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
467,500.00 היקשה 20.14 כ"הס  

      
ת ו ע י ט נ  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
לכימ , 3 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0100

72,000.00     8.00 9,000.00 .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0110

 8,640.00    16.00   540.00 .תיקש וא  ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      
52 עזג רטוק - 7 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0150
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
לכיממ . הפיו חתופמ ,'מ 3.2 ילמינימ הבוג      
עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 52 חפנב      

 7,000.00   200.00    35.00 .ריחמותואב 'חי   
      
      
      
      

87,640.00 30.14 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../021 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     021 שבהשמ יפל םישיבכ

ןוניג תודובע 14 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
87,640.00 מהעברה      

      
      
04 עזג רטוק - 8 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0160
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ מ"מ      
2 םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 3 ילמינימ הבוג      
וא,תוחפל רטיל 05 חפנב לכיממ .דלש יפנע      

52,800.00   300.00   176.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     41.03.0280

21,560.00     2.00 10,780.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
      
001 רטוק מ"ס 001 הבוג םישרוש ליבגמ     41.03.0290
ץצח תפיטע ללוכ ןליפורפילופמ יושע מ"ס      

33,000.00   220.00   150.00 .טרפ יפלו הנקתהל םישרדנה םירזיבאה לכל 'חי   
      
םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     41.03.0310
'מ 3 לעמ הבוגבו מ"ס 04-02 עזג רטוקב      
תושרדנה תונכהה לכ ללוכ תושרה םוחתב      

 8,000.00   800.00    10.00 .ףרוצמה טרפמה  י"פע 'חי   
      
םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     41.03.0320
'מ 3 לעמ הבוגבו מ"ס 04 לעמ עזג רטוקב      
תושרדנה תונכהה לכ ללוכ תושרה םוחתב      

21,000.00 1,400.00    15.00 .ףרוצמה טרפמה י"פע 'חי   
224,000.00 תועיטנ 30.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

771,000.00 ןוניג תודובע 14 כ"הס  
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../022 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     022 שבהשמ יפל םישיבכ

ץוח טוהיר 24 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ו ר י ח מ ב  א ל ש  ם י פ י ע ס  09.24 ק ר פ  ת ת       
ש ב ה ש מ       
      
5801 ט"קמ "םי לג" םגד ץעו תכתממ לספס     42.90.0010
הלבוה ללוכ ,ע"וש וא "אכירא םחש" לש      

60,000.00 3,000.00    20.00 תוינכתה יפל לכה ,הנקתהו 'חי   
      
ט"קמ "םי לג" םגד ץעו תכתממ הלוגרפ     42.90.0020
דוסי ללוכ ,ע"וש וא "אכירא םחש" לש 0108      
יפלו ןרציה תויחנה יפל ,הנקתהו ןוגיע      

90,000.00 15,000.00     6.00 .תוינכתה 'חי   
      
6603 ט"קמ "איבל" םגד ץעו הדלפ ןותפשא     42.90.0030
הלבוה ללוכ ,ע"וש וא "אכירא םחש" לש      
ןווג ,ןרציה תויחנה יפל ןוגיעו הנקתה      
,7009LAR ןווגב רונתב העיבצב תכתמה      
תינוריע בוחר תפש יפלו תוינכתה יפל לכה      

36,000.00 2,000.00    18.00 הינתנ 'חי   
      
מ"ס 05*02*01 תודימב הבחר ןג ןבא     42.90.0720
ןבל טנמצ סיסב לע ןוטבמ תוגורע םוחיתל      
לש 5822 ט"קמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
,02-ב ןוטב דוסי ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      

195,500.00   170.00 1,150.00 תוינכתה יפל ןוגיעו ןבאה ןווגב לוחיכ רטמ   
      
םוחית ינבא מ"ס 002/001 לדוגב ץעל חתפ     42.90.0810
הזאפ אלל ,001/02/01 תודימב ,ץעל המוג      
3142 ט"קמ ,ןבל ןווגב ןוטב רמג ,ןוטבמ      
ןוטב דוסי ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות      

75,000.00   500.00   150.00 תוינכתה יפל לכה ,ןוגיעו לוחיכ 02-ב 'חי   
      
"שירח" םגד ץעל המוג םוחית ןבאל ךיראמ     42.90.0820
םירסייפס ללוכ מ"ס 001/02/01 תודימב      
תרצות 0001322 ט"קמ ןבל ןווגב ןוטב רמגב      
02-ב ןוטב דוסי ללוכ ,ע"וש וא ןייטשרקא      

15,000.00    50.00   300.00 תוינכתה יפל לכה ,ןוגיעו לוחיכ 'חי   
471,500.00 שבהשמ וריחמב אלש םיפיעס 09.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

471,500.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס  
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../023 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     023 שבהשמ יפל םישיבכ

תוקעמו תורדג 44 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.01.0010
,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו      

207,000.00   345.00   600.00 . תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ רדח   
207,000.00 1.44 קרפ 10.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

207,000.00 תוקעמו תורדג 44 כ"הס  
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../024 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     024 שבהשמ יפל םישיבכ

חותיפו םישיבכ 15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
גוס לכמ תלוספ תנמטה ןיגב הרגא תפסות     51.01.0012
הנמטה רובע םלושי אל .הנמטמב אוהש      
תנגהל דרשמה י"ע רשואמ וניאש םוקמב      

50,000.00    50.00 1,000.00 .תימוקמה תושרהו הביבסה ק"מ   
      
יופינ ,ןוימ רחאל קר רשואי תלוספ יוניפ      
םירדלוב רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו      
םוריע ,שרדנ םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו      
רתאה דדומ י"ע התדידמו דרפנב תלוספה      
הדידמה .יוניפה ינפל זוחמה רושיא תלבקו      
.ק"מב םולשתהו      
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.01.0025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

74,000.00     3.70 20,000.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     51.01.0030

 2,592.00   216.00    12.00 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      
תוברל ,םיצע ימדג לש הריקע וא/ו התירכ     51.01.0040

   282.00   141.00     2.00 .קוליסו יוניפ ללוכ םישרוש 'חי   
      
הקתעה ללוכ  תמייק סובוטוא  תנחת קוריפ     51.01.0080
תמגודכ ןוטב תפצר ללוכ שדחמ  התמקהו      

10,651.60 2,662.90     4.00 'פמוק .חקפמה תוארוה יפל םוקמל םייקה  
      
הרבדה ,םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     51.01.0100
לוחכ רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל השעית      
,40.40.20.14 דע 00.40.20.14 םיפיעס      
רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל עקרק יוטיחו      

13,500.00     1.80 7,500.00 50.20.14 ףיעסלוחכ ר"מ   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.01.0110

49,700.00     7.00 7,100.00 . קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      
תיתשת ,עצמ( תוכרדמו םישיבכ הנבמ קוריפ     51.01.0120
.הריהז הריפחב מ"ס 08 דע יבועב )יולימו      

66,000.00    15.00 4,400.00 .2 קרפ תת האר ק"מב הדידמל הריפח רובע ר"מ   
      
      

266,725.60 10.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../025 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     025 שבהשמ יפל םישיבכ

חותיפו םישיבכ 15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
266,725.60 מהעברה      

      
      

166,000.00    40.00 4,150.00 .שדחמ התחנהו תמייק הפש ןבא קוריפ רדח  51.01.0140
      
תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     51.01.0150

70,500.00    14.10 5,000.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
תוברל דומע לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.01.0170

 2,730.00    54.60    50.00 .קוליסו יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ 'חי   
      
םידומע ינש לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.01.0180
יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ תוברל      

   776.30   110.90     7.00 .קוליסו 'חי   
      
לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     51.01.0190

 7,838.70   461.10    17.00 .הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש רטוק 'חי   
      
תבשות ללוכ תרוקיב תחוש הסכמ תפלחה     51.01.0200
04 שיבכ תבשותו הסכמל םימייק )תעבט(      

 9,759.00   975.90    10.00 .מ"ס 06 רטוקב ןוט 'חי   
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.01.0220

 1,598.00   399.50     4.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.01.0330

36,000.00    15.00 2,400.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
לעב מ"נחב( MSLC ןוטבמ  והשלכ יולימ     51.01.0400
ףיעס .ב"ויכו םיללחב ,תולעתב )הובג קזוח      
ךכל רבעמ ,ק"מ 001 לש תומכ דע לבגומ הז      

32,120.00   292.00   110.00 .504.1.15 ףיעסב שמתשהל שי ק"מ   
      
)הדלפ/ןוטב( אוהש רמוח לכמ הקעמ קוריפ     51.01.0410

 2,500.00    50.00    50.00 .חקפמה הרויש םוקמל המירע וא קוליס ללוכ רדח   
      
)תטלוק ןבא ללוכ( דדוב הטילק את קוריפ     51.01.0420
יולימו רוניצה םוטיא ,קוליסו יוניפ תוברל      
לעב מ"נחב( MSLC תבורעתב רצונה רובה      

 4,530.00   302.00    15.00 . )הובג קזוח 'חי   
      
יוניפ תוברל אוהש גוס לכמ תשר רדג קוריפ     51.01.0440

 3,213.00    23.80   135.00 .קוליסו רדח   
      
ןיוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק תוסירהו קוריפ     51.01.0460

 2,570.00   128.50    20.00 .קוליסו יוניפ תוברל ק"מ   
      
ןיוזמ אל ןוטבמ דבוכ תוריק תוסירהו קוריפ     51.01.0470

   642.00    64.20    10.00 .קוליסו יוניפ תוברל ק"מ   
      
מ"ס 5-1 יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.01.0530
וניה ריחמה .קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל      

66,000.00     6.00 11,000.00 .ר"מ 000,1 לעמ חטשל ר"מ   
673,502.60 1.15 קרפ 10.15 כ"הס  

קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../026 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     026 שבהשמ יפל םישיבכ

חותיפו םישיבכ 15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2.15 ק ר פ  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םיגוסמ תלוספ יוניפו הסמעה הריפח     51.02.0005

78,000.00    15.00 5,200.00 .רשואמ הכיפש רתאל ק"מ   
      
רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו יופינ ןוימ     51.02.0010
םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו םירדלוב      
יוניפו הסמעה דרפנב תלוספה םוריע ,שרדנ      
קר רשואי םולשת .רשואמ הכיפש רתאל      
רתאה דדומ י"ע םורעמה תדידמ רחאל      

162,500.00    25.00 6,500.00 .יוניפה ינפל זוחמה רושיא תלבקו ק"מ   
      

314,500.00    18.50 17,000.00 .ק"מ 000,01 לעמ עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  51.02.0040
      

36,000.00    36.00 1,000.00 ק"מ 000,2 דע עלסב הביצח ק"מ  51.02.0080
      
.םימייק תיתשתו עצמ לש הריהז הריפח     51.02.0150

36,000.00    24.00 1,500.00 .1 קרפ תת האר ר"מב הדידמל ק"מ   
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

59,400.00     2.70 22,000.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      

13,500.00     4.50 3,000.00 רקובמ יולימ קודיה ק"מ  51.02.0200
699,900.00 2.15 קרפ 20.15 כ"הס  

      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

1,586,000.00   122.00 13,000.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.03.0100
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      
דע )קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה      

66,000.00    66.00 1,000.00 .ק"מ 0,0100 ק"מ   
1,652,000.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 כ"הס  

      
ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
בותיכ םיללוכ תוחוש/הרקבה יאת לכ יריחמ      
םע םואיתבו פ"ע םיסכמ ג"ע העבטהו      
לולכיש דיגאת /תושרה /הייריעה /הצעומה      
.תכרעמה םשו דיגאת/תושרה םש ,למס      
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
.'וכו ןומיס רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
      
קמוע לכבו ףוצר קצומ עלסב הביצח רובע      
ריחמל 51% הבוגב תפסות ןתנית אוהש      
.הרקב יאתו תורוניצ לש יסיסבה הדיחיה      

60.15 קרפ תתב הרבעהל         
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../027 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     027 שבהשמ יפל םישיבכ

חותיפו םישיבכ 15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה               

      
      
.ףסונ קמוע רטמ לכ רובע 02% תפסות      
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0036

199,930.50   403.90   495.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0116

135,457.00   732.20   185.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0136

156,838.50   804.30   195.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב  5 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0156

17,512.00   875.60    20.00 .'מ 0.4 דע 'מ0.3-מ  קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0176

45,232.00 1,130.80    40.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0196

85,134.00 1,216.20    70.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב  5 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0216

683,287.50 1,301.50   525.00 .'מ 0.4 דע 'מ0.3-מ  קמועב 5 גרד רטמ   
      
ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.06.0420
תורונצ רובע ע"ש וא ןייטשרקא לש רוצייה      

31,504.00    35.20   895.00 .מ"ס 06 דע 04 םירטקב רטמ   
      
ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.06.0424
תורונצ רובע ע"ש וא ןייטשרקא לש רוצייה      

56,451.50    88.90   635.00 .מ"ס  08 רטוקב רטמ   
      
)זוקינ( םייק אתל תורוניצ רוביח      
      
םירטקב זוקינ רוניצ רוביח רובע תפסות     51.06.0496

 8,296.20   754.20    11.00 'פמוק .םייק אתל מ"ס 08 דע םינוש  
      
םייק וק לע זוקינ את תמקה רובע תפסות     51.06.0500

 1,995.90   665.30     3.00 'פמוק .)דרפנב םלושי אתה(  
      
)זוקינ( לועיתל הרקב תוחוש      
      
תוינבלמ וא תועבורמ הרקב תוחוש      
      
,מ"ס 001/001 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0512
04 ,מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      

36,476.00 3,647.60    10.00 'פמוק .'מ 52.1 דע קמועב ,004D ןיממ ןוט  
      
      
      
      

1,458,115.10 60.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../028 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     028 שבהשמ יפל םישיבכ

חותיפו םישיבכ 15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,458,115.10 מהעברה      

      
      
,מ"ס 001/001 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0516
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 4,638.50 4,638.50     1.00 'פמוק 'מ 57.1  
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0532
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

40,920.60 5,845.80     7.00 'פמוק .'מ 52.2  
      
,מ"ס  041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0556
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 5,103.10 5,103.10     1.00 'פמוק .'מ 57.1  
      
,מ"ס  041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0564
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
'מ 52.2 לעמ  לעמ קמועב 004D ןיממ ןוט      

 6,132.70 6,132.70     1.00 'פמוק .'מ 57.2 דעו  
      
,מ"ס  041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0568
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
'מ 57.2 לעמ  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 6,682.70 6,682.70     1.00 'פמוק .'מ 52.3 דעו  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0584
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 7,020.60 7,020.60     1.00 'פמוק .'מ 57.1  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0592
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 8,191.90 8,191.90     1.00 'פמוק .'מ 57.2  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0596
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

18,017.20 9,008.60     2.00 'פמוק .'מ 52.3  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0600
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

72,749.60 10,392.80     7.00 'פמוק .'מ 57.3  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0604
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

35,864.40 11,954.80     3.00 'פמוק .'מ 52.4  
      

1,663,436.40 60.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../029 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     029 שבהשמ יפל םישיבכ

חותיפו םישיבכ 15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,663,436.40 מהעברה      

      
      
, מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0608
, מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      

13,757.00 13,757.00     1.00 'פמוק 57.4 דעו 52.4 קמועב, D 004 ןיממ ןוט 04  
      
, מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0612
, מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      

15,842.60 15,842.60     1.00 'פמוק 52.5 דעו 57.4 קמועב, D 004 ןיממ ןוט 04  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0616
, מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      

18,238.90 18,238.90     1.00 'פמוק 57.5 דע 52.5 קמועב ,' 004D ןיממ ןוט 04  
      
הלוגע םוקמב תיעוביר תבשותל תפסות     51.06.0625
05 רטוקב D-004 ןיממ לזרב וא ב.ב הסכמל      
יגולטק 'סמ ןייטשרקא תמגודכ מ"ס      

   264.00    52.80     5.00 .ע"ש וא 3525197 'חי   
      
)םינטלוק( הסיפת תוחוש      
      
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     51.06.0664
רוח םע מ"ס 041 הבוגב מ"ס 87/84 םינפ      
ןמפלוו לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל      
לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא      
תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכ      

93,729.60 1,952.70    48.00 .984 י"ת 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.06.0668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

80,932.80 1,686.10    48.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
וא הדבכ לזרבמ 052C תינקת תשרו תרגסמ     51.06.0692

55,420.80   577.30    96.00 984 י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוחמ 'חי   
      
הדבכ לזרבמ D- 004 תינקת תשרו תרגסמ     51.06.0693
י"ת תושירדל ףופכב םיבכרומ םירמוחמ וא      

 8,400.00 1,050.00     8.00 489. 'חי   
      
תקצימ הפש ןבא רובע ןטלוק ריחמל תפסות     51.06.0708
םגד העסימהמ מ"ס 51 הבוגב לזרב      

11,730.40   266.60    44.00 'פמוק 09-LT-ZM ע"ש וא ןמפלוו לש.  
      
יאל  הפש ןבא רובע ןטלוק ריחמל תפסות     51.06.0716
מ"ס 51 הבוגב לזרב תקצימ העונת      
וא ןמפלוו לש E-ZM-09 םגד העסימהמ      

15,602.40   354.60    44.00 'פמוק .ע"ש  
      
הרקב יאתו זוקינ יווק לש הפיטשו יוקינ      
      

1,977,354.90 60.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../030 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     030 שבהשמ יפל םישיבכ

חותיפו םישיבכ 15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,977,354.90 מהעברה      

      
      
)זוקינ( לועיתל הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ     51.06.0736
קמועבו 'מ 02.1X00.1 לש םינפ תודימב      

 3,727.20   310.60    12.00 .'מ 57.2 דע 'מ 57.1 'חי   
      
דע )םינטלוק( הסיפת יאת לש הפיטשו יוקינ     51.06.0744

 1,553.00   310.60     5.00 'מ 52.1 דע קמועבו תותשר יתש 'חי   
      
04 לש םירטקב זוקינ יווק לש הפיטשו יוקינ     51.06.0748
דע אוה םולשתה .ללוכ מ"ס 001 דע מ"ס      

 5,325.00 1,775.00     3.00 .הדובע םויל רוניצ יוקינ ךרוא 'מ 006 ע"י   
      
תורוניצל ןוטב תפיטע      
      
רטוקב תורוניצל מ"ס 51 יבועב ןוטב תפיטע     51.06.0784

 1,993.50   132.90    15.00 .מ"ס 04 -05 רטמ   
      
רטוקב תורוניצל מ"ס 51 יבועב ןוטב תפיטע     51.06.0788

 5,738.00   286.90    20.00 .מ"ס 06-08 רטמ   
1,995,691.60 זוקינ תודובע 60.15 כ"הס  

      
ם י י נ מ ז  ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה  80.15 ק ר פ  ת ת       
ה ד ו ב ע  י ר ת א ב  ת ו ח י ט ב ל       
      
)ע"י( הדובע םויל תוריכשל םניה 'חיה יריחמ      
.דחא      
      

 9,360.00     1.30 7,200.00 אוהש גוס לכמ םירורמת 'חי  51.08.0002
      

 7,800.00     2.60 3,000.00 )ע"יל טלש ר"מ וניה ריחמה( טוליש ירורמת ר"מ  51.08.0003
      

14,400.00     2.00 7,200.00 )239( םיבהבהמ םיסנפ 'חי  51.08.0004
      

10,080.00     1.40 7,200.00 ימוג תבשות 'חי  51.08.0005
      
םע 3T תוחיטב תגרדמ םידיינ תוחיטב תוקעמ     51.08.0006
לכ תא ללוכ ריחמה ,הלעמו 2W ליעפ בחור      

             1.70 הצק יטנמלא תוברל םישרדנה רוביחה יטרפ רטמ           
      
םע 1H תוחיטב תגרדמ םידיינ תוחיטב תוקעמ     51.08.0007
לכ תא ללוכ ריחמה ,הלעמו 5W ליעפ בחור      

144,000.00     2.00 72,000.00 הצק יטנמלא תוברל םישרדנה רוביחה יטרפ רטמ   
      
שרדנה דויצה לכו ץח תלגע ללוכ החטבא תווצ     51.08.0009
ירדסהל ךירדמה  תרבוחב םימישרתה יפל      
ןיב םיכרדב תודובע ירתאב העונת      
תועש 8 דע לש ע"י - תוינוריע/תוינוריע      

42,000.00 1,400.00    30.00 .םוי תרמשמב ע"י   
      
      
      

227,640.00 80.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../031 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     031 שבהשמ יפל םישיבכ

חותיפו םישיבכ 15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
227,640.00 מהעברה      

      
      
שרדנה דויצה לכו ץח תלגע ללוכ החטבא תווצ     51.08.0010
ירדסהל ךירדמה  תרבוחב םימישרתה יפל      
ןיב םיכרדב תודובע ירתאב העונת      
תועש 7 דע לש ע"י - תוינוריע/תוינוריע      

60,000.00 1,500.00    40.00 .הליל תרמשמב ע"י   
      

29,600.00   740.00    40.00 הליל הרואת לדגמ ע"י  51.08.0011
      

32,800.00 1,640.00    20.00 תדיינ תינורטקלא טוליש תלגע ע"י  51.08.0012
      
רוטישו העונת תנווכהל העונת חקפ/רטוש     51.08.0013
העשמ( הלילה תועשב חותיפ תודובע עוציבב      

72,800.00   130.00   560.00 .)00:70 העש דעו 00:81 ע"ש   
422,840.00 הדובע ירתאב תוחיטבל םיינמז העונת ירדסה 80.15 כ"הס  

      
י ר ז י ב א ו  ה ע י ב צ  ם י ר ו ר מ ת  90.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.09.0030

10,452.00   174.20    60.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.09.0040

 9,485.00   135.50    70.00 .דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

13,000.00     2.60 5,000.00 .)וטנ העיבצ רדח   
      
מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.09.0060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52 דע      

   776.00    19.40    40.00 .)וטנ העיבצ ר"מ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.09.0070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

12,100.00    22.00   550.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

 1,305.00    29.00    45.00 .דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.09.0080
      

   938.60    36.10    26.00 .לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.09.0090
      

17,600.00     4.40 4,000.00 .הפש ינבא תעיבצ רדח  51.09.0110
65,656.60 ךרד ירזיבאו העיבצ םירורמת 90.15 כ"הס  

      
א ל ש  ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  01.15 ק ר פ  ת ת       
ש "ב ה ש מ  ן ו ר י ח מ מ       
      
הקמעה רובע 6120.60.15 ףיעסל תפסות     51.10.0001

63,953.00   206.30   310.00 ףסונ רטמב רוניצה לש רטמ   
      

63,953.00 01.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../032 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     032 שבהשמ יפל םישיבכ

חותיפו םישיבכ 15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
63,953.00 מהעברה      

      
      
תודובע רובע החושהו רוניצה ריחמל תפסות     51.10.0011
תכרעמ תועצמאב 'מ 5.3 לעמ קמועב ןופיד      
METSYS LIAR"  תמגודכ תוכימת      
    EDILS", תרצות "WTL"  וא "UABREV  
    SE" - וא הינמרג S K XOBSGNIR-K001,  
ע"ש וא הינמרג UABREV SE תרצות      

124,800.00   520.00   240.00 )הלעתה ריצב הדידמה( רשואמ רטמ   
      
קמועב מ"ס 012/012 תודימב הרקב את     51.10.0021

28,000.00 28,000.00     1.00 מ"ס 053 דע מ"ס 103-מ 'חי   
      
דע קמועב מ"ס 051 רטוקב לוגע הרקב את     51.10.0022

 7,600.00 7,600.00     1.00 'מ 00.2 'חי   
      
דע קמועב מ"ס 081 רטוקב לוגע הרקב את     51.10.0023

 9,300.00 9,300.00     1.00 'מ 00.3 'חי   
      
-מ קמועב מ"ס 081 רטוקב לוגע הרקב את     51.10.0024

11,200.00 11,200.00     1.00 'מ 00.4 דעו 'מ 10.3 'חי   
      
-מ קמועב מ"ס 081 רטוקב לוגע הרקב את     51.10.0025

13,500.00 13,500.00     1.00 'מ 00.5 דעו 'מ 10.4 'חי   
      
אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ )קי'צנב( דוביע     51.10.0031
ללוכ מ"ס 05 דע רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ      

 4,370.00   437.00    10.00 הקוע ןוטיב 'חי   
      
אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ )קי'צנב( דוביע     51.10.0032
ללוכ מ"ס 06 רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ      

 7,070.00   505.00    14.00 הקוע ןוטיב 'חי   
      
אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ )קי'צנב( דוביע     51.10.0033
ללוכ מ"ס 08 רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ      

16,016.00   572.00    28.00 הקוע ןוטיב 'חי   
      
רטוקב זוקינ וק רוביחל הרקב אתב הנכה     51.10.0041

 1,664.00   832.00     2.00 .דיתעב והשלכ 'חי   
      
לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     51.10.0051
/ הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה תפיטע      

42,600.00   284.00   150.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל שיבכ ק"מ   
      
ואדיו תמלצמ תועצמאב םייק זוקינ וק םוליצ     51.10.0061
טרפמב  שרדנכ ,קסיד + חוד תקפסהו      

 8,280.00     8.00 1,035.00 .דחוימה רטמ   
      
תוברל והשלכ גוסמ ןוטבמ הרקב את קוריפ     51.10.0071

 2,312.00   578.00     4.00 קדוהמ לוחב רובה יולימ 'חי   
      
      

340,665.00 01.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../033 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     033 שבהשמ יפל םישיבכ

חותיפו םישיבכ 15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
340,665.00 מהעברה      

      
      
םינוש םיקמועו םירטקב זוקינ רוניצ קוריפ     51.10.0072

34,800.00   116.00   300.00 רוניצה יוליגל הריפחה תוברל רטמ   
      
רובה יולמ תוברל תחא תשר םע ןטלוק קוריפ     51.10.0073

14,800.00   370.00    40.00 קדוהמ לוחב 'חי   
390,265.00 ש"בהשמ ןוריחממ אלש זוקינ תודובע 01.15 כ"הס  

      
ן ו ר י ח מ ב  א ל ש  ת ו ד ו ב ע  11.15 ק ר פ  ת ת       
ש ב ה ש מ       
      
לכ יוניפו םימייק םינבמ תסירה - זבלא םחתמ     51.11.0001
םירנייטנוקהו םירמוחהו תוככסהו תוסירהה      
ירצותו םחתמה חטשב תמייקה תלוספהו      
תודיסי תביצח ללוכ ,תוסירההמ תלוספה      
שומישל רמוחה תסירג ללוכ םייוניפו םינבמה      
ללוכו הלבזמל תלוספה יוניפ ללוכו רזוח      
ללוכו תרשואמ הנמטמב הרגא םולשת      
הדובעה ףסונב .שרדנה לכ ללוכו הלבוהה      
השרומ ןלבק םע טסבסא יטנמלא קוריפ תללוכ      
יוניפ ללוכו הביבסה תנגהל דרשמה י"ע      
יוניפל תרשואמ הנמטמב הנמטהו      
תנטנא קוריפו םואת ללוכ הדובעה .טסבסא      
תביצח ללוכ שרדייש דעומ לכב תירלולס      
לכ לש תורובה לכ יולימו הנטנאה תודוסי      

100,000.00 100,000.00     1.00 'פמוק MSLC. ב תוביצחה  
      
תירלולסה הנטנאה תלעב תרבח לומ םואת     51.11.0002
הנטנאל תוכימסב םואתב הריהז הדובע ללוכ      
לבכל הנזה תויתשת רותיאו םואת ללוכ      
הליבכה תאלעה ללוכ הרימשו יופימו הנטנאה      
ללוכ תודובעה םדקל ידכ תיליע הליבכל      
ןופאלפ תרבח לומ םימואתה לכו םידומעה      
תזזהו יונישו קוריפו םואת ללוכ למשח רבחו      
תורישיה תודובעה לכו למשח תרבח רוביח      

10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק ושרדיש תוולנהו  
      
יוניפו השרומ ןלבק י"ע טסבסא תוגג קוריפ     51.11.0003
לכו תורגא םולשת ללוכ תרשואמ הנמטמל      

44,000.00    80.00   550.00 .שרדנה ר"מ   
      
תוחיטב תינכות תנכהב הרבחה תופתתשה     51.11.0004
םימרוגה י"ע הרושיאו םינוכיס רקסו      
םיווש םיקלחב עצבתי םולשתה .םיכמסומה      
שדוח לכ ישדוח תוחיטב הנוממ חוד תשגה םע      
תויושרה תישרד פ"עו שדוחל תחא תוחפל      

 5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .תלחו  
159,000.00 שבהשמ ןוריחמב אלש תודובע 11.15 כ"הס  

      
      

6,058,855.80 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../034 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     034 שבהשמ יפל םישיבכ

טלפסא תודובע 25 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  10.25 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     52.01.0180

522,000.00    29.00 18,000.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     52.01.0190

1,191,375.00    35.30 33,750.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב91 צ"את     52.01.0210

241,200.00   301.50   800.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב)S( 91  מ"את     52.01.0310

217,000.00   310.00   700.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
2,171,575.00 1.25 קרפ 10.25 כ"הס  

      
2.25 ק ר פ  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.02.0010

54,400.00     1.60 34,000.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     52.02.0020

37,700.00     1.30 29,000.00 ר''מ/רטיל 3.0 לש ר"מ   
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     52.02.0025

22,500.00     1.50 15,000.00 ר''מ/רטיל 5.0 לש ר"מ   
      
ויולימו המד רפת תריציל טלפסא רוסינ     52.02.0030

50,400.00    21.00 2,400.00 .ינמוטיב קיטסמ רדח   
      
שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.02.0040

 6,600.00    22.00   300.00 .רוסינ ללוכ רדח   
171,600.00 2.25 קרפ 20.25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,343,175.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס  
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../035 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     035 שבהשמ יפל םישיבכ

םיבצקהו רתאב תוחיטב 39 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ב צ ק ה ו  ר ת א ב  ת ו ח י ט ב  39 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ת ו ח י ט ב  ב צ ק ה  10.39 ק ר פ  ת ת       
      
עויסו םואתו תוחיטבל תוירחא ןיגב ינלבק חוור     93.01.0002
תוחיטבו העונתב תוחיטב ללוכ םירוזמר ןלבקל      
פ"ע עבקי יפוסה ריחמה - שגדומ( .הדובעב      

48,000.00 600,000.00     0.08 )לעופב םירוזמרה ןלבק תויולע %     
48,000.00 רתאב תוחיטב בצקה 10.39 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

48,000.00 םיבצקהו רתאב תוחיטב 39 כ"הס  
קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../036 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     036 שבהשמ יפל םישיבכ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

למשחו הרואת תויתשת 80 קרפ    
   

              892,618.00 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת   
   

              380,560.00 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת   
   

              316,914.00 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת   
   

               19,500.00 4.8 קרפ 40.80 קרפ תת   
   

               33,948.00 7.8 קרפ 70.80 קרפ תת   
   

              332,786.00 8.8 קרפ 80.80 קרפ תת   
   

              476,506.00 ןוריחמב םניאש םיפיעס - 9.8 קרפ 90.80 קרפ תת   
   

2,452,832.00 למשחו הרואת תויתשת 80 כ"הס              
   
רתאה חותיפ 04 קרפ    
   

              714,935.00 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת   
   

            1,365,500.00 שבהשמ ןוריחמב אלש םיפיעס 09.04 קרפ תת   
   

2,080,435.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס              
   
ןוניג תודובע 14 קרפ    
   

               79,500.00 הנכה תודובע 10.14 קרפ תת   
   

              467,500.00 היקשה 20.14 קרפ תת   
   

              224,000.00 תועיטנ 30.14 קרפ תת   
   

  771,000.00 ןוניג תודובע 14 כ"הס              
   
ץוח טוהיר 24 קרפ    
   

              471,500.00 שבהשמ וריחמב אלש םיפיעס 09.24 קרפ תת   
   

  471,500.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס              
   
תוקעמו תורדג 44 קרפ    
   

              207,000.00 1.44 קרפ 10.44 קרפ תת   
   

  207,000.00 תוקעמו תורדג 44 כ"הס              
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../037 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     037 שבהשמ יפל םישיבכ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

חותיפו םישיבכ 15 קרפ    
   

              673,502.60 1.15 קרפ 10.15 קרפ תת   
   

              699,900.00 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת   
   

            1,652,000.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 קרפ תת   
   

            1,995,691.60 זוקינ תודובע 60.15 קרפ תת   
   

              422,840.00 הדובע ירתאב תוחיטבל םיינמז העונת ירדסה 80.15 קרפ תת   
   

               65,656.60 ךרד ירזיבאו העיבצ םירורמת 90.15 קרפ תת   
   

              390,265.00 ש"בהשמ ןוריחממ אלש זוקינ תודובע 01.15 קרפ תת   
   

              159,000.00 שבהשמ ןוריחמב אלש תודובע 11.15 קרפ תת   
   

6,058,855.80 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס              
   
טלפסא תודובע 25 קרפ    
   

            2,171,575.00 1.25 קרפ 10.25 קרפ תת   
   

              171,600.00 2.25 קרפ 20.25 קרפ תת   
   

2,343,175.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס              
   
םיבצקהו רתאב תוחיטב 39 קרפ    
   

               48,000.00 רתאב תוחיטב בצקה 10.39 קרפ תת   
   

   48,000.00 םיבצקהו רתאב תוחיטב 39 כ"הס              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: העתקת שד בנימין 556   .../038 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיטקייורפ לוהינו הסדנה מ.א
3101344-450:לט ביבא לת 11/35 יקסנילו השמ
 

02/02/2021
דף מס':     038 שבהשמ יפל םישיבכ

  
קרפ ךס  

2,452,832.00 למשחו הרואת תויתשת 80 קרפ  
  

2,080,435.00 רתאה חותיפ 04 קרפ  
  

  771,000.00 ןוניג תודובע 14 קרפ  
  

  471,500.00 ץוח טוהיר 24 קרפ  
  

  207,000.00 תוקעמו תורדג 44 קרפ  
  

6,058,855.80 חותיפו םישיבכ 15 קרפ  
  

2,343,175.00 טלפסא תודובע 25 קרפ  
  

   48,000.00 םיבצקהו רתאב תוחיטב 39 קרפ  
 

  
לכה ךס  
14,432,797.80  יללכ כ"הס  

 2,453,575.63 מ"עמ %71  
 16,886,373.43 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________:ןלבקה םש
 

קובץ: העתקת שד בנימין 556 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


