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

13/10/2021 תואנולמ םימי ריע - תלח
דף מס':     001 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ק ת מ ו  ם י נ ב מ ב       
      
רמג .ןבא יופיח אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק     02.01.0001
01 בחורב תיכנא וא תיקפוא ץע תינבתב תיזח      

505,920.00 1,632.00   310.00 .מ"ס ק"מ   
      
אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק ריחמל תפסות     02.01.0002
תיזח ,"ףושח ןוטב" רמג רובע ןבא יופיח      
םאתהב מ"ס 06/002 טקיד תינבתב      

  1,260.00    63.00    20.00 .תוינכותל ק"מ   
      
ריקל לספסל ןייוזמ ןוטבמ ןוטב ילספס וא דוסי     02.01.0010
ללוכ( ןהשלכ תודימב הדלפ ידומעו רדגו ךמות      

 90,825.00 1,211.00    75.00 )ןויז ק"מ   
      
תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב     02.01.0012
ריחמב ללכנ אלו הדימב(  קרו ףסונב םירבוע      

  1,680.00    42.00    40.00 )ריקה ר"מ   
      
היושע ימוג יחטשמ תקיציל תיתשת תקיצי     02.01.0700
תותשר ןויז ללוכ מ"ס 51 יבועב 03 'ב ןוטב      
חטשמה תקולח ,ןוטבה ינפ תקלחהו הדלפ      

180,000.00   120.00 1,500.00 הזמ הז םידרפנ 'מ 001 לדוגב הקיצי ,תודשל ר"מ   
      
םיקחשמ ינקתמל vpt ימוג חטשמ תקיצי     02.01.0710
םאתהב מ"מ 52 תוחפל לש יבועב ,ינועבצ      
תיתשתכ ןוטב ףצרמ( םינקתמה ןרצי תוארוהל      

495,000.00   330.00 1,500.00 )דרפנב םלושמ ימוג חטשמל ר"מ   
1,274,685.00 םינקתמו םינבמב רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  
1,274,685.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      

 27,500.00    50.00   550.00 .יטנמצ םוטיאב תוריק םוטיא ר"מ  05.01.0005
 27,500.00 םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  
 27,500.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
      

10.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מלונאות   .../002 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     002 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
80 קרפ "לוחכה רפס"ב בותכהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה טרפמהו      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

 28,000.00     8.00 3,500.00 שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

 42,000.00    12.00 3,500.00 שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
מ"מ 011 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0105
יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ      

  1,664.00    26.00    64.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0117
מ"מ 2.3 ןפוד יבועב 8 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      

144,000.00    36.00 4,000.00 שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה רטמ   
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.0171
001 קמועו מ"ס 08 ימינפ רטוקב שרדנה      
י"ת יפל 521B גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס      

 85,860.00 1,590.00    54.00 'פמוק .489  
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0261
מ"ס 001 קמועו מ"ס 06 בחורב שרדנה לכ      
תוברל שרדייש ינאכמ ילכ לכ תועצמאב      
יגוס לכב ,םיידי תדובעב וא תולעת-רפוח      

160,390.00    43.00 3,730.00 .עקרקה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

461,914.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../003 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     003 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
461,914.00 מהעברה      

      
      
תחנה רובע םימייק ליבש/הכרדמ תחיתפ     08.01.0348
ןוטב תריבש,טלפסא רוסינ תוברל תרנצ      
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      

 20,000.00   100.00   200.00 .תרנצה רטמ   
      
תוברל תרנצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     08.01.0351
קמועב םייק ןוטב תריבשו טלפסא רוסינ      
חטשב ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה      
תדובעב תוברל הביצחו הריפח ,םישיבכ      
06 דע בחורבו מ"ס 051 דע קמועל םיידי      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס      
בצמה תרזחה ,שיבכה ןוקית ,עצמה תובכשב      

 22,000.00   110.00   200.00 .תרנצה תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל רטמ   
      
הבוגב שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.01.0369
תודימב 03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע      
4/3" דוסי יגרב ללוכ מ"ס 08/06/06      

 34,560.00   640.00    54.00 'פמוק . מ"ס 56 ךרואב םינבלוגמ  
      
הבוגב שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.01.0378
תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 01-9      
םינבלוגמ 1¼ דוסי יגרב ללוכ 021/001/001      

 88,000.00 1,100.00    80.00 'פמוק מ"ס 001  ךרואב  
      
לע תינמז הרואתל ילמשחה ןקתמה תקידב     08.01.0399
ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח סדנהמ ידי      
רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב םייוקילה      
קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל קדובה      
םושיר תדועת תריסמ תוברל ,למשחה      
הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבו      

  1,570.00 1,570.00     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל רושיאו  
      
ץעמ הרואת דומעל סיסבכ ןוטב תייבוק     08.01.0408
עבצב תומוטק תוניפ םע 'מ 1X1X1 תודימב      
,המרה תוינזוא ,דומעל הדלפ רוניצ ללוכ ,ןבל      
קוריפ תוברל ,תוינכותלו טרפמל םאתהב      

  8,700.00   580.00    15.00 .ןלבקה ינסחמל הלבוהו הדובעה םויס רחאל 'חי   
      
וא עקרקב הנקתהל ,'מ 01 הבוגב ץע דומע     08.01.0411
םויס רחאל קוריפ תוברל ,ןוטב תייבוקב      

  8,700.00   580.00    15.00 . ןלבקה ינסחמל הלבוהו הדובעה 'חי   
      
      

645,444.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../004 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     004 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
645,444.00 מהעברה      

      
      
2" רטוקב תנוולוגמ הדלפמ הדיחי עורז     08.01.0420
דומע לע תנקתומ סנפל א"מ 5 דע ךרואבו      
הדובעה םויס רחאל קוריפ תוברל ,ץע      

  2,850.00   190.00    15.00 .ןלבקה ינסחמל הלבוהו 'חי   
      
ףוג לש ינמז שומישל הנקתהו הלבוה הקפסא     08.01.0423
י"ע רשואמ םגדמ ג"לנ W052 שיבכ תרואת      
םאתהב תירטמוטופ המוקעל ןווכמ ש"בהשמ      
,W052 תירלובוט ג"לנ תרונ ללוכ תוינכותל      
ורשואש םיילניגרוא הקלדה ירזיבא ללוכ      
םויס רחאל ת"וג קוריפ תוברל ,ל"נה םגדל      

 11,250.00   750.00    15.00 .ןלבקה ינסחמל הלבוהו הדובעה 'חי   
      
,ץע דומע לע ןקתומ החטבאו תופעתסה זגרא     08.01.0426
ץוח תודימב 56PI הנגה תגרדב םוטא      
וא ןיירושמ רטסאילופ יושע ,מ"ס 03*22*61      
יפלכ תומוטא תואיציו תוסינכ ,IC תספוק      
,הנקתהל םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ,הטמ      
,C-A01 יבטוק וד ז"אמ ללוכ זגראה      
    AK01תופעתסה יקדהמ ,הקראה ספ ,יוסיכ,  
הלבוהו הדובעה םויס רחאל קורפ תוברל      

  2,550.00   170.00    15.00 .ןלבקה ינסחמל 'חי   
      
ר"ממ 52X4 ךתחב םוינימולאמ מ"את לבכ     08.01.0429
םירבחמהו םירזיבאה לכ ללוכ ,תיליע תשרב      
,םוינימולאמ מ"את ילבכ רוביחל םיינקיתה      
םירוביח תואספוקב רוביחל ץוחנה לכ תוברל      
לכו שורדה רזעה דויצ לכו דומע שארב      
מ"אתה תשר קוזיחל םישורדה םירזיבאה      
םויס רחאל קוריפ תוברל ,הרוביחו התרישק      

 15,750.00    35.00   450.00 .ןלבקה ינסחמל הלבוהו הדובעה רטמ   
      
תרדחה 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      

  1,760.00   440.00     4.00 'פמוק .ותומדקל  
      
לידב הפוצמו תשוחנמ יושע תוקראה ספ     08.01.0900
םיגרבו תוזרבה םע מ"ס 51 -כ ךרואב      

 14,740.00   110.00   134.00 )לכשמ ןוריחמ( תויקסידו 'חי   
      
      
      

694,344.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../005 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     005 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
694,344.00 מהעברה      

      
      
רובע הביצח וא הריפחל ריחמ תפסות     08.01.0910
וק תנקתה רשפאמה בחורל הריפחה תבחרה      
מ"ס 03 קחרמב תומלצמל תרושקתו למשח      
ףיעס 'סמ י"תנ ןוריחמ( תוכרעמה ןיב .ןפוד      

 33,600.00    12.00 2,800.00 8.04.0050(0 רטמ   
727,944.00 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      
      
ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה חול      
רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו עורזל      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב םידומעה      
      
לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 09 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
לכו ,תלד ,תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
.ושארב עורזה      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.0075

140,400.00 2,600.00    54.00 'פמוק .'מ 5 ךרואב שרדנה לכ ללוכ  
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.0093

344,000.00 4,300.00    80.00 'פמוק .'מ 01 ךרואב שרדנה לכ ללוכ  
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     08.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

  9,645.00   643.00    15.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
494,045.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מלונאות   .../006 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     006 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
494,045.00 מהעברה      

      
      
היושע מ"ס 001 דע ךרואב הדיחי עורז     08.02.0354
טרפמה יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ      

 23,800.00   350.00    68.00 'פמוק תוינכותהו  
      
היושע מ"ס 001 דע ךרואב הלופכ עורז     08.02.0363
טרפמה יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ      

 31,620.00   510.00    62.00 'פמוק תוינכותהו  
      
היושע מ"ס 001 דע ךרואב תשלושמ עורז     08.02.0372
טרפמה יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ      

  1,300.00   650.00     2.00 'פמוק תוינכותהו  
      
דנאז לוורש רובע הרואת דומעל תפסות     08.02.0900

 30,150.00   225.00   134.00 הכרדמה ינפ לעמ מ"ס 03  הבוגב 'חי   
      
הרואת ידומע תעיבצ רובע ריחמל תפסות     08.02.0901
עבצב תדחוימ העיבצב תועורזהו      
תודימעל ןורקימ 052 לעמ יטסלפומרת      
תעבצמ טרפמ יפל לכה ."תימי הריווא"ב      

216,000.00   180.00 1,200.00 .תימינפו תינוציח העיבצה .וכעב "םינווג" רטמ   
796,915.00 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      
      
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      
      

30.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מלונאות   .../007 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     007 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     08.03.0042

 17,000.00   250.00    68.00 'פמוק שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     08.03.0045

 19,840.00   320.00    62.00 'פמוק שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג השולשל םירזיבא שגמ     08.03.0048

    840.00   420.00     2.00 'פמוק .שרדנה  
      
ר"ממ 5.1X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0069

 13,500.00     9.00 1,500.00 .שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0126
תוצווכתמ תולצפמ תויפוס ללוכ שרדנה לכ      

192,700.00    47.00 4,100.00 .)"תופפכ"( רטמ   
      
לכ ללוכ רואמל רפמא 001X3 היזכרמ     08.03.0303

 60,000.00 30,000.00     2.00 'פמוק .טרפ יפל שרדנה  
      
רובע ןוטב סיסב ללוכ מ"ס 001 בחורב את     08.03.0315

  1,200.00   600.00     2.00 'פמוק .דויצ אלל יטוח - לא ינורטקלא דוקיפ  
      
תייזכרמל תיפקיה דוסי תקראה תעבט     08.03.0321
4X04 ךתחב ןוולוגמ הדלפ ספ ללוכ הרואת      
ןויזל רבוחמו דוסיה לזרבל ךתורמה מ"מ      
ןוולגמ הדלפ ספלו הייזכרמה סיסב לש דוסיה      

    534.00   267.00     2.00 'פמוק .הייזכרמב  
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.0336

117,000.00    26.00 4,500.00 שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53 רטמ   
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.03.0387
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

 12,784.00   799.00    16.00 'פמוק שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
ןיירושמ עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.03.0447
יצח  םרז  קספמ תפסות תוברל 45PI ןוקס      
לעב א"ק 01 רפמא 61 יבטוק וד יטמטוא      
2N רוביח לבכו םירזיבא שגמ לע דחא לודומ      
    5.2X3YX עקת תיבל דעו שגמהמ ר"ממ  
ןוקיליס י"ע רוביחה  רוזא םוטיא תוברל      

  5,985.00   133.00    45.00 'פמוק .םשג ימ תרידח תעינמל  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.03.0459
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

  2,663.00 2,663.00     1.00 'פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
      

444,046.00 30.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../008 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     008 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
444,046.00 מהעברה      

      
      
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      

  3,000.00 1,000.00     3.00 'פמוק .חתמל  
      
ןוריחמ( 5.2X5 F-NR7OH ןרפואנ לבכ     08.03.0900

 40,000.00    10.00 4,000.00 )0330108 ט"קמ א"ת תייריע רטמ   
      
,םילגד 2-ל הרואת דומעל יומס םילגד קיזחמ     08.03.0901
ומכ תכתמ גוס ותואמ יונב 80 טרפמ יפל      
ההז עבצב עובצו ןוולוגמ הרואתה דומע      

  9,200.00   115.00    80.00 'פמוק .טרפ יפל דומעה עבצנ וב עבצל  
      
ללוכ CLP/ילאד הרואת רקב תלעפהו הנקתה     08.03.0902
הנומ ,.םייק חולב שרדנה OI-ה רוביח      
םע אלמ בוליש תוברל ,חכ קפס היגרנא      
םירדגומ תואיציו תוסינכ יפל תמייק היזכרמ      
הלעפה יטרפת תרדגה ללוכ ,טרפמב      

 54,000.00 27,000.00     2.00 )8102 י"תנ ןוריחמ(.ןוכסחל 'חי   
      
קלרנא תרצות ילאד רבגמ תנקתהו הקפסא     08.03.0904
ןוריחמ(.דומעב םירזיבאה שגמב ע"וש וא      

 15,000.00 2,500.00     6.00 )0030.70.80 'סמ ףיעס ר"כח 'חי   
      
תותלד םע 56PI םימ ןגומ ישאר קספמ חול     08.03.0905

 44,000.00 22,000.00     2.00 004X3 ינורטקלא ת"מאמ גגו 'חי   
      
'סמ ףיעס י"תנ ןוריחמ( 4" ןילירמ תורוניצ     08.03.0915

  5,850.00    39.00   150.00 18.01.410) רטמ   
      
'סמ ףיעס י"תנ ןוריחמ( 6" ןילירמ תורוניצ     08.03.0916

  4,200.00    42.00   100.00 18.01.412) רטמ   
619,296.00 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      
      

40.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מלונאות   .../009 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     009 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכו ,תוירחא      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת      
      
רובע ,גוס לכמ הרואת ףוג ריחמל תפסות     08.04.0092
רובע םינווג טרפמ יפל תדחוימ העיבצו לופיט      

 30,600.00   150.00   204.00 'פמוק "תימי הריווא"  
      
תוברל םידל 61 דל תובוחר תרואת ףוג     08.04.0900
OECET 10 גוסמ W63-81 ,ילאד רביירד      
וא טייליטיס תמגודכ REDERHCS תרצותמ      

108,000.00 2,000.00    54.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש 'חי   
      
תמגוד W011-061 דל תובוחר תרואת ףוג     08.04.0910
    007 2 OECET מ 21 הבוגב הנקתהל'  
וא טייליטיס תמגודכ REDERHCS תרצותמ      

 72,800.00 3,640.00    20.00 םלשומ ןקתומ ,ע"ש 'חי   
      

285,200.00 2,300.00   124.00 W401-15 םידל oecet 84  הרואת ףוג 'חי  08.04.0920
496,600.00 4.8 קרפ 40.80 כ"הס  

      
7.8 ק ר פ  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
רוניצמ לוורש לש י"חח רובע החנה     08.07.0018
רטוקו גוסמ י"חח י"ע קפוסיש .יס.יו.יפ      
לש םילבכ רובע הנכומ הריפחב חישק אוהשלכ      
טרסו מ"מ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ י"חח      

 30,000.00    15.00 2,000.00 .י"חחמ תרנצה תלבוה ללוכו ינקת ןומיס רטמ   
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצחו הריפח     08.07.0045
יוסכו דופיר ללוכ םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ ,לוח      
410 דע קמועב הריפחה המדא יפדוע קוליסו      
םיחנומ 6" רטוקב תורוניצ 5-ל בחורו מ"ס      

 43,500.00    58.00   750.00 .רוניצ אלל ריחמה תחא הבכשב רטמ   
      
רליפ( למשח תרבח רובע הרוקמ ןוטב תחמוג     08.07.0057
,מ"ס 08 םינפ  בחור :תודימב )לופכ םינומ      
,מ"ס  522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג      
,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס  04 קמוע      

  8,100.00 1,350.00     6.00 'פמוק . סוליפו סוסיב  
      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.07.0060
הבוג מ"ס 061 םינפ בחור : תודימב למשח      
קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      
סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 05      

 12,700.00 2,540.00     5.00 'פמוק .סוליפו  
 94,300.00 7.8 קרפ 70.80 כ"הס  

קובץ: מלונאות   .../010 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     010 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
8.8 ק ר פ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה ,הנקתה      
      
וניאו  יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ראב היריע לש ינכטה טרפמב ןייוצמהמ ערוג      
.עבש      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אללו םיידיב      
.םיידי תריפח וא הביצח      
      
011 רטוקב םינק 4 דע תחנהל הלעת תריפח     08.08.0036
טוח תוברל  חישק C.V.P - מ )4"( מ"מ      
תוברל מ"ס 021 דע קמועב שרדנכ הכישמ      
לוח יולימו לוח דופיר  ,)םירסייפס( תוכומתה      
ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ מ"ס 03 לש      
קרפ קזב לש דחוימה ינכטה טרפמה יפל לכה      
40-30.20.80 - םיפיעס 80 טרפמו ,0701      

 67,500.00    54.00 1,250.00 .עוצב טרפ יפלו רטמ   
      
ןליתאילופ תרנצ תחנהל הלעת תריפח     08.08.0048
.ע.ק.י  גוסמ  מ"מ 05,04 57,36 םירטקב      
תרנצ  לש בוליש וא ,הכישמ טוח ללוכ 5.31      
דע חנות תרנצה ,םינומט םילבכו  ןליתאלופ      
'סמ לש הלבגה אלל תחא הבכשב םינק 4      
לוח דופיר ללוכ מ"ס 001 דע קמועב תובכשה      

 46,800.00    39.00 1,200.00 .ןומיס  טרס  תוברל  לוח יוסיכו רטמ   
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     08.08.0051
םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 36 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס יספ      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

 38,000.00    19.00 2,000.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     08.08.0054
םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 57 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס יספ      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

125,000.00    25.00 5,000.00 שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
יפל C.V.P מ"מ 011 4" רטוקב חישק רוניצ     08.08.0087
לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל )םירסייפס(      
יפל לכה הנכומ  הריפחב חנומ מ"מ 8 רטוקב      
טרפו 2701 קרפ קזב לש דחוימ טרפמ      

 73,700.00    22.00 3,350.00 .עוציב רטמ   
      

351,000.00 80.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../011 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     011 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
351,000.00 מהעברה      

      
      
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      

 23,140.00    13.00 1,780.00 םוטיאה ירמוח רטמ   
      
ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.08.0162
021 הלתמ יספ 2 םינגוע 3 ללוכ רזבואמ      
ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו ,גרס ,מ"ס      
יפל הדובעה קזב חוקיפב דמועה לעפממ      
2701 0701, םיקרפ יללכה קזב טרפמ      
A1  גוסמ אתה רתאב חקפמה תויחנהו      
הסכמ ללוכ מ"ס 791/18/151 תודימב      

 14,400.00 4,800.00     3.00 'פמוק .קזב טרדנטס יתכרדמ  
      
ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.08.0165
021 הלתמ יספ 2 םינגוע 3 ללוכ רזבואמ      
ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו ,גרס ,מ"ס      
יפל הדובעה קזב חוקיפב דמועה לעפממ      
2701 0701, םיקרפ יללכה קזב טרפמ      
A2  גוסמ אתה רתאב חקפמה תויחנהו      
הסכמ ללוכ מ"ס 312/761/511 תודימב      

 38,400.00 6,400.00     6.00 'פמוק .קזב טרדנטס יתכרדמ  
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.08.0171
001 קמועו מ"ס 08 ימינפ רטוקב שרדנה      
י"ת יפל 521B גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס      

 79,500.00 1,590.00    50.00 'פמוק .489  
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.08.0174
ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס 001      

  9,450.00 1,890.00     5.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B גוסמ  
      
םיננכותמ/םימייק םילבכו תורוניצל הנגה     08.08.0900
ןוולוגמ הדלפ רוניצ יאצח ינש תועצמאב      

 30,000.00   200.00   150.00 21" רטוקב רטמ   
545,890.00 8.8 קרפ 80.80 כ"הס  

3,280,945.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מלונאות   .../012 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     012 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ ב מ ב  ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ק ת מ ו       
      
והשלכ ןווגב ע"ש וא "0002" ירכרוכ חיט     09.01.0140
תוריק לע ,רשואמ ע"ש וא סקימידר תרצות      
דוריג תוברל ,מ"מ 02 הבכש יבוע ,ץוח      
תויחנהו םיטרפ יפל יעביט םקרמ תריציל      
טיטמ הנותחת הצברה תבכש ללוכ ,ןרציה      

 49,500.00   150.00   330.00 טנמצ ר"מ   
 49,500.00 םינקתמו םינבמב חיט תודובע 10.90 כ"הס  
 49,500.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ק ת מ ו  ם י נ ב מ ב       
      
ןוטב לספס ,מ"ס 2.2X41 תודימב יופיח     10.01.0160
רבוחמ רזחוממ רמוחמ תוחול תועצמאב      
רבעש רחבומ יניפ ןרוא ץעמ םירגלל      
וא גגילופ תובכש שולשב עבצנו היצנגרפמיא      
םירבוחמ תוחול .תוחפל מ"מ 5 יבועל ע"ש      
ירמוחו יגרב לכ ,םירתסנ םירבחמ תועצמאב      

 60,000.00   600.00   100.00 L 613 מ"בלפ םייושע רוביחה ר"מ   
 60,000.00 םינקתמו םינבמב יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס  
 60,000.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

      
04 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       
      
תנעשמו דוסי םיללוכ ןגו הפש ינבא יפיעס      
םינבאל םג ףקת ,)היומס הרוגח( ןוטב      
.תויתשק      
      
וא 01 הבוגב הכרדמל תומיאתמה הפש ינבא      
תויחנה"ה יפ לע העסמה לעמ מ"ס 51      
."םירעב תובוחר ןונכתל      
      
'מ 1/52.0/5.0 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0470
ןטק םוטיקו םירסייפס םע מ"ס 52/02 תודימב      
וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ תואפב      

326,250.00    75.00 4,350.00 ע"ש רטמ   
      
העונת לגעמב הרטעל המורט הפש ןבא     40.01.0540
םוטיקו םירסייפס םע מ"ס 05/52/52 תודימב      

 31,250.00   125.00   250.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תואפב ןטק רטמ   
357,500.00 10.04.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מלונאות   .../013 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     013 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
357,500.00 מהעברה      

      
      
רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.01.0550
םע מ"ס 05/52/02 תודימב הזפ אלל היצח      
לש שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס      

  4,500.00    90.00    50.00 ע"ש וא ןייטשרקא רטמ   
      
ללוכ 03-ב ןוטבמ העונת יא הצק שאר     40.01.0570
ןליתאילופ תועירי ןויזה רודיסו הקפסא      
יא סוידר .ןוטבה ינפ תקלחהו ,תחתמ      

 20,520.50   373.10    55.00 .'מ 5.1 ילמיסקמ 'חי   
      
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     40.01.0650
.מ"ס   32/05/32 ,32/52/32 ,32/001/32      

 11,250.00    75.00   150.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה רטמ   
393,770.50 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 כ"הס  

      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  60.04 ק ר פ  ת ת       
      
רפוס / ןבל ןווגב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.06.0155
- דתי סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס      

650,000.00   130.00 5,000.00 ע"ש וא )3 ןבלמ( היצנו / ןבלמ ר"מ   
      
םע מ"ס 02/02 םירוויעל ןומיס ןבאב ףוציר     40.06.0415
תרצות מ"ס 6 יבועב , והשלכ ןווגב תוטילב      

 30,000.00   150.00   200.00 ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא" ר"מ   
      
02/02 םירוויעל ןומיס / הנווכה ןבאב ףוציר     40.06.0420
תרצות מ"ס 6 יבועב םיספ םע מ"ס      
ןווגב ע"ש וא 18961 ט"קמ "ןייטשרקא"      

 30,000.00   150.00   200.00 והשלכ ר"מ   
      
םירוויעל הנווכה / ןומיס ןבאל ריחמ תפסות     40.06.0430

 12,000.00    30.00   400.00 ןוטסרקא רמג רובע ר"מ   
      
תודימב תעפושמ / הליגר הבחר הפש ןבא     40.06.1770
תרצות ןוטסרקא רמגב מ"ס 05/52/03      

126,000.00   180.00   700.00 ןוטב תנעשמו דוסי לע ע"ש וא "ןייטשרקא" רטמ   
      
מ"ס 32 בחורב ןוטבמ החוטש הפש ןבא     40.06.1805
ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 51 הבוגבו      

 52,200.00    90.00   580.00 )הינחבו םיצעל ביבסמ( רטמ   
      
תנעשמו דוסי לע מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבא     40.06.2010

362,100.00    71.00 5,100.00 ןוטב רטמ   
      

 30,600.00     6.00 5,100.00 עבצ רובע םיגוסה לכמ ןג ןבאל ריחמ תפסות רטמ  40.06.2135
      
      

1,292,900.00 60.04.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../014 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     014 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,292,900.00 מהעברה      

      
      
)"חלפ"( תכתמ תרגסממ ץעל םוחית טנמלא     40.06.2482
תודימב מ"ס 51 הבוגב מ"מ 8 יבועב      

216,000.00   900.00   240.00 מ"ס 08/021 'חי   
      
, מ"ס 7/06/04 תודימב ןוטב יחיראב ףוציר     40.06.2492
םיבלושמ( מ"ס 7/01/04 ,מ"ס 7/06/06      
אלל "ונאירבמוא" תונוכת יפ לע רמגב )םהיניב      
תרצות לכירדאה תריחבל םינווג רפסמב הזאפ      
תודימב ףוציר םגד .ע"ש וא "ןייטשרקא"      
    01x8.5 הפש ןבא ,הבחר הפש ןבא לולכי 'מ  

989,000.00   230.00 4,300.00 .ץעל הגורעו שיבכ ר"מ   
      
םיינפוא לולסמל העסמ ןיב הדרפה ןבא     40.06.2502
תורמסמ עברא ללוכ מ"ס 21/05/05 תודימב      
ןווג מ"מ 01 רטוקב תנוולוגמ הדלפמ הציענ      
תרבח לש 00048822 ט"קמ רופא      

130,500.00   150.00   870.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" 'חי   
      
תודימב ןוטבמ בכרל המילב ןבא     40.06.2503
תרבח לש רופא ןווג מ"ס 5.21/09/5.22      

144,000.00   180.00   800.00 2312 ט"קמ ע"ש וא "ןייטשרקא" 'חי   
      
תודימב הכרדמ עטק לש אמגוד עוציב     40.06.2513
    01X8.5 הפש ןבא ,הבחר הפש ןבא ללוכ 'מ  
ןווגב ונאירבמוא ףוציר ,ץעל הגורע ,שיבכ      
ןלבקל רסמיש ךמסמב ורחביש םיחירא ידמימו      

  2,500.00 2,500.00     1.00 ףוציר תודובע תליחת ינפל 'חי   
      
רומיגב מ"ס7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.06.2523
סופיטמ ןוטסרקא ינורבח ירכרוכ תתוסמ      
וא ןייטשרקא תרצות וטנרט / ודיל / ילוביט      

180,000.00   150.00 1,200.00 ע"ווש ר"מ   
2,954,900.00 תוגרדמו םיפוציר 60.04 כ"הס  

      
ת ו י ע ל ס ו  ת ו ר י ק  70.04 ק ר פ  ת ת       
      
תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב     40.07.0480

 44,400.00    20.00 2,220.00 )ריקה ריחמב ללכנ אלו הדימב( םירבוע ר"מ   
      
תוחירמב ןייוזמ ןוטבמ תופצר/תוריק םוטיא     40.07.0880
תובכש 2-ו ינמוטיב רמיירפ תבכש לש תומח      
הבכש לכ ר"מ/ג"ק 5.1 לש תומכב ןמוטיב      

 18,000.00    40.00   450.00 תושורדה הנכהה תודובע לכ תוברל ר"מ   
      
ףצקומ ןריטסילופמ הנגה תוחול רובע תפסות     40.07.0885
    03-F ןמוטיבב םתקבדהו מ"ס 3 יבועב  

 14,850.00    33.00   450.00 75/25 ר"מ   
 77,250.00 70.04.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מלונאות   .../015 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     015 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 77,250.00 מהעברה      

      
      
דוביעב תרסונמ ןבאמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ     40.07.0895
תרצות מ"ס 7/05/03 תודימב ירכרוכ      

 42,500.00   170.00   250.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" ר"מ   
      
2.3/05/52 תודימב תשעותמ תירכרוכ יופיח     40.07.0905

 95,000.00   250.00   380.00 הקבדהב ריקה תיזחב הירסיק םגד מ"ס ר"מ   
214,750.00 תויעלסו תוריק 70.04 כ"הס  

      
ת כ ת מ  ת ו ד ו ב ע  80.04 ק ר פ  ת ת       
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     40.08.0030
וא "ידנלוה" וא "אישנ" וא "תרנכ" םגד "ילרוא      
עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב  ע"ש      

122,500.00   350.00   350.00 יטסלפומרת עבצב יפל רטמ   
      
עקרקב ןוגיע תוברל םהשלכ תודימב רעש     40.08.0410
וא "הפיח" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ      
ע"ש וא  "ידנלוה וא "הלופע וא "ןנח" וא "ןויצ"      

  3,600.00   900.00     4.00 תיטסלפומרת העיבצו ןוולג ללוכ ר"מ   
      
ללוכ תינכותב טרפ פ"ע ץעו תכתמ הלוגרפ     40.08.0420
פ"ע תיטסלפומרת העיבצו הליבטב ןוולג      
בר ץע תורוקמ יורקללוכ טרפמב ןייוצמה      
לכ .העיבצו היצנגרפמיא ללוכ בלושמ יתבכש      
הדידמה( מבלפ םיביכרהו םירבחמהו םיגרבה      

504,000.00 2,400.00   210.00 )לע לטיהב ר"מ   
630,100.00 תכתמ תודובע 80.04 כ"הס  

      
ה ע י ב צ ו  ת כ ת מ  ת ו ד ו ב ע  90.04 ק ר פ  ת ת       
ת י מ י  ה ב י ב ס ב       
      
לעב יטסלפומרת עבצב העיבצה יפיעס לכ      
םישק םייביזורוק םירוזאב ההובג תודימע      
יבועב םשוימ עבצה  .םיה ףוח וק ומכ      
םאתהב רתוי וא ןורקימ 052 לש ילאמינימ      
העיבצ טרפמ יפל .רצומה יפואל      
וכעב "םינווג" תעבצמ לש תיטסלפומרט      
      
3 תללוכה "םירק םימל ןיעמ" םגד היזרב     40.09.1835
טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ ,םיזרב      
רורק ןקתמ ללוכ ,ע"ש וא "אכירא םחש" לש      
יתיב ןופיס זוקינ ,ריקה לע םייולת היזרבו      

 13,500.00 13,500.00     1.00 םימ רוקמל רוביחו 'חי   
      
וא תוקורי תוברת תוניפ לש ךרדב לקשמ     40.09.1840

 16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק שרדנה לכו תמלשומ הנקתה ללוכ ע"ווש  
      

 29,500.00 90.04.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../016 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     016 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 29,500.00 מהעברה      

      
      
לכב טרופסו קחשמ ינקתמל הללצהו יוריק     40.09.4922
" ti revoc " 'בח לש תועיריב , חטשו הבוג      
החיתמ תועירי וא/ו הללצה ישרפמ ע"ש וא      
הרישק יטנמלא , םילבכ תוברל,הנרבממ וא/ו      
היצקורטסנוק ידומע ןכו שורדה לכו קוזיחו      
י"ע רחביש ןווגב רונתב םיעובצו םינוולגמ      
ןונכת ללוכ עקרקל ןוגיעו תודוסי ,לכירדאה      
י"ע סוסיבהו םידומעה ,העיריה תבצה      
ונובשח לעו ןלבקה םעטמ רוטקורטסנוק      
אלל" היצקורטסנוקהו תועיריה קזוח יבושיח(      
העירקל קזוח תלעב העיריה )"ףרוח קוריפ      
תושירדב תדמוע ,ר"מל ג"ק 092 לעמ      
.ןימזמה תריחב יפל ןווגב , שא תודימעל      
5 לע דומעת העירקו יאלבל העיריה תוירחא      

257,250.00   245.00 1,050.00 . תוחפל םינש ר"מ   
      
,היחמצל הנגה תוקעמל היזורוק דגנ לופיט     40.09.5062
יופיצ תועצמאב די יזחאמו הכלוה תוקעמ      
וא םינווג תרבח לש יטסלפומרת עבצ תמגודכ      
הדובעל דחוימ טרפמ י"פע לכה רשואמ ע"ש      

 72,000.00   180.00   400.00 תימי הביבסב תכתמ יקלח לע הנגהו רטמ   
      
עבצב הללצה ידומע תעיבצל תפסות     40.09.5072

 30,600.00   180.00   170.00 טרפמ פ"ע יטסלפומרת רטמ   
389,350.00 תימי הביבסב העיבצו תכתמ תודובע 90.04 כ"הס  

      
ר ש ו כ  י נ ק ת מ  01.04 ק ר פ  ת ת       
      
רשוכה ינקתמ לכ לש 'חיה יריחמ ****      
תכתמה יטנמלא תעיבצ םיללוכ קחשמהו      
פ"ע םינווג תרבח לש יטסלפומרת עבצב      
**** טרפמ      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

01.04.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מלונאות   .../017 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     017 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןמאמ" גוסמ ינוציח ילוארדיה רשוכ ןקתמ     40.10.0002
'בח לש XBU-802 ט"קמ, "רפרפ      
ןומיאל ,מ"עב םייביטרופס תונורתפ סקינברוא      
הנכוב לעב ,תירוחאה ףתכהו הזחה ירירש      
ךרוצ אללהרוגס תינוויכ דח תילוארדיה      
ישוק תוגרד 61 תלעב הנכובה ,הקוזחתב      
ןמאתמה י"ע יונישל תונתינה תונתשמ      
לש ךרואב הקלחה תעינמו החונ הזיחאלתולקב      
    MDPE 053 תופוצמה הדובעה תוידי ,הבר  
הצקב םירבוחמו תוחפל מ"מוא ימוג תקיציב      
םיבשומה תוירכ ,תידיה תפילש תעינמל גרובב      
י"ת ןקתב דמוע ןקתמהןטירואילופ םיקוצי      
"ףייסילופ" ףצקומ VU, רשוכ ינקתמל 7941      

 18,800.00 18,800.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ םיינוציחתנגה םע רוחש עבצב 'חי   
      
"ןטב ןמאמ" גוסמ ינוציח ילוארדיה רשוכ ןקתמ     40.10.0012
תונורתפ סקינברוא 'בח לש  XBU-112 ט"קמ,      
לעב ,ןטבה ירירש ןומיאל ,מ"עב םייביטרופס      
ךרוצ אלל הרוגס תינוויכ דח תילוארדיה הנכוב      
ישוק תוגרד 61 תלעב הנכובה ,הקוזחתב      
תולקב ןמאתמה י"ע יונישל תונתינה תונתשמ      
וא ימוג תקיציב תופוצמה הדובעה תוידי ,הבר      
    MDPE ךרואב הקלחה תעינמו החונ הזיחאל  
גרובב הצקב םירבוחמו תוחפל מ"מ 053 לש      
םיבשומה תוירכ ,תידיה תפילש תעינמל      
עבצב "ףייסילופ" ףצקומ ןטירואילופ םיקוצי      
י"ת ןקתב דמוע ןקתמה ,VU תנגה םע רוחש      

 18,800.00 18,800.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ םיינוציח רשוכ ינקתמל  7941 'חי   
      
ןמאמ" גוסמ ינוציח ילוארדיה רשוכ ןקתמ     40.10.0022
'בח לש  XBU-512 ט"קמ, "םיילגר תקיחד      
ןומיאל ,מ"עב םייביטרופס תונורתפ סקינברוא      
תינוויכ וד תילוארדיה הנכוב לעב ,םיילגרה      
61 תלעב הנכובה ,הקוזחתב ךרוצ אלל הרוגס      
י"ע יונישל תונתינה תונתשמ ישוק תוגרד      
תופוצמה הדובעה תוידי ,הבר תולקב ןמאתמה      
תעינמו החונ הזיחאל MDPE וא ימוג תקיציב      
םירבוחמו תוחפל מ"מ 053 לש ךרואב הקלחה      
תוירכ ,תידיה תפילש תעינמל גרובב הצקב      
ףצקומ ןטירואילופ םיקוצי  םיבשומה      
ןקתמה ,VU תנגה םע רוחש עבצב "ףייסילופ"      
םיינוציח רשוכ ינקתמל  7941 י"ת ןקתב דמוע      

 18,800.00 18,800.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ 'חי   
      
      
      
      
      

 56,400.00 01.04.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../018 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     018 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 56,400.00 מהעברה      

      
      
"טווקס" גוסמ ינוציח ילוארדיה רשוכ ןקתמ     40.10.0032
תונורתפ סקינברוא 'בח לש  XBU-712 ט"קמ      
,םיילגרה ירירש ןומיאל ,מ"עב םייביטרופס      
,םילגלגה אסכ ךותמ םייפתכ ןומיאל םיאתמ      
אלל הרוגס תינוויכ דח תילוארדיה הנכוב לעב      
ישוק תוגרד 61 תלעב הנכובה ,הקוזחתב ךרוצ      
תולקב ןמאתמה י"ע יונישל תונתינה תונתשמ      
םיקוצי "רדניליצ" םייפתכה תוירכ ,הבר      
םע רוחש עבצב "ףייסילופ" ףצקומ ןטירואילופ      
7941 י"ת ןקתב דמוע ןקתמה ,VU תנגה      

 18,800.00 18,800.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ םיינוציח רשוכ ינקתמל 'חי   
      
סלוקרה" גוסמ ינוציח ילוארדיה רשוכ ןקתמ     40.10.0042
'בח לש  XBU-442 ט"קמ, "ספסייב ספסיירט      
ןומיאל ,מ"עב םייביטרופס תונורתפ סקינברוא      
הנכוב לעב ,"ספסיירט"ו ספסייב" םיידיה      
ךרוצ אלל הרוגס תינוויכ וד תילוארדיה      
ישוק תוגרד 61 תלעב הנכובה ,הקוזחתב      
תולקב ןמאתמה י"ע יונישל תונתינה תונתשמ      
וא ימוג תקיציב תופוצמה הדובעה תוידי ,הבר      
    MDPE ךרואב הקלחה תעינמו החונ הזיחאל  
גרובב הצקב םירבוחמו תוחפל מ"מ 053 לש      
םיבשומה תוירכ ,תידיה תפילש תעינמל      
עבצב "ףייסילופ" ףצקומ ןטירואילופ םיקוצי      
י"ת ןקתב דמוע ןקתמה ,VU תנגה םע רוחש      

 18,800.00 18,800.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ םיינוציח רשוכ ינקתמל  7941 'חי   
      
וד הריתח" גוסמ ינוציח ילוארדיה רשוכ ןקתמ     40.10.0052
סקינברוא 'בח לש  XBU-642 ט"קמ , "ינוויכ      
,הזחה ןומיאל ,מ"עב םייביטרופס תונורתפ      
וד תילוארדיה הנכוב לעב ,םייפתכהו בגה      
הנכובה ,הקוזחתב ךרוצ אלל הרוגס תינוויכ      
תונתינה תונתשמ ישוק תוגרד 61 תלעב      
תוידי ,הבר תולקב ןמאתמה י"ע יונישל      
MDPE וא ימוג תקיציב תופוצמה הדובעה      
053 לש ךרואב הקלחה תעינמו החונ הזיחאל      
תעינמל גרובב הצקב םירבוחמו תוחפל מ"מ      
םיקוצי  םיבשומה תוירכ ,תידיה תפילש      
םע רוחש עבצב "ףייסילופ" ףצקומ ןטירואילופ      
7941 י"ת ןקתב דמוע ןקתמה ,VU תנגה      

 18,800.00 18,800.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ םיינוציח רשוכ ינקתמל 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

112,800.00 01.04.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../019 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     019 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
112,800.00 מהעברה      

      
      
סלוקרה" גוסמ ינוציח ילוארדיה רשוכ ןקתמ     40.10.0062
XBU-842 ט"קמ ,"הפיחד הכישמ ןוילע ילופ      
,מ"עב םייביטרופס תונורתפ סקינברוא 'בח לש      
הנכוב לעב םיזפרטהו םייפתכה  ןומיאל       
ךרוצ אלל הרוגס תינוויכ וד תילוארדיה      
ישוק תוגרד 61 תלעב הנכובה ,הקוזחתב      
תולקב ןמאתמה י"ע יונישל תונתינה תונתשמ      
וא ימוג תקיציב תופוצמה הדובעה תוידי ,הבר      
    MDPE ךרואב הקלחה תעינמו החונ הזיחאל  
גרובב הצקב םירבוחמו תוחפל מ"מ 053 לש      
םיבשומה תוירכ ,תידיה תפילש תעינמל      
עבצב "ףייסילופ" ףצקומ ןטירואילופ םיקוצי      
י"ת ןקתב דמוע ןקתמה ,VU תנגה םע רוחש      

 18,800.00 18,800.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ םיינוציח רשוכ ינקתמל  7941 'חי   
      
ןגא בבוסמ" גוסמ ינוציח ילוארדיה רשוכ ןקתמ     40.10.0072
לש  XBU-852 ט"קמ , "םינוסכלאה קוזיחו      
,מ"עב םייביטרופס תונורתפ סקינברוא 'בח      
תילוארדיה הנכוב לעב ,םינוסכלאו ןטב ןומיאל      
ךרוצ אלל הרוגס ,ןוויכ לכל  %001 תינוויכ וד      
ישוק תוגרד 61 תלעב הנכובה ,הקוזחתב      
תולקב ןמאתמה י"ע יונישל תונתינה תונתשמ      
וא ימוג תקיציב תופוצמה הדובעה תוידי ,הבר      
    MDPE ךרואב הקלחה תעינמו החונ הזיחאל  
גרובב הצקב םירבוחמו תוחפל מ"מ 053 לש      
םיבשומה תוירכ ,תידיה תפילש תעינמל      
עבצב "ףייסילופ" ףצקומ ןטירואילופ םיקוצי      
י"ת ןקתב דמוע ןקתמה ,VU תנגה םע רוחש      

 18,800.00 18,800.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ םיינוציח רשוכ ינקתמל  7941 'חי   
      
, "רפטס" גוסמ ינוציח ילוארדיה רשוכ ןקתמ     40.10.0082
תונורתפ סקינברוא 'בח לש  XBU-292 ט"קמ      
,םיילגרו יבוריא ןומיאל ,מ"עב םייביטרופס      
לכל %001 תינוויכ וד תילוארדיה הנכוב לעב      
הנכובה ,הקוזחתב ךרוצ אלל הרוגס ,ןוויכ      
תונתינה תונתשמ ישוק תוגרד 61 תלעב      
תוידי ,הבר תולקב ןמאתמה י"ע יונישל      
MDPE וא ימוג תקיציב תופוצמה הדובעה      
053 לש ךרואב הקלחה תעינמו החונ הזיחאל      
תעינמל גרובב הצקב םירבוחמו תוחפל מ"מ      
7941 י"ת ןקתב דמוע ןקתמה ,תידיה תפילש      

 18,800.00 18,800.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ םיינוציח רשוכ ינקתמל 'חי   
      
      
      
      
      
      

169,200.00 01.04.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../020 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     020 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
169,200.00 מהעברה      

      
      
גוסמ ינוציח ילוארדיה רשוכ ןקתמ     40.10.0092
ט"קמ, "הזח תכימתב הריתחןמאמ"      
    092-XBU  תונורתפ סקינברוא 'בח לש  
,הזחהו בגה ירירש ןומיאל ,מ"עב םייביטרופס      
אלל הרוגס תינוויכ דח תילוארדיה הנכוב לעב      
ישוק תוגרד 61 תלעב הנכובה ,הקוזחתב ךרוצ      
תולקב ןמאתמה י"ע יונישל תונתינה תונתשמ      
וא ימוג תקיציב תופוצמה הדובעה תוידי ,הבר      
    MDPE ךרואב הקלחה תעינמו החונ הזיחאל  
גרובב הצקב םירבוחמו תוחפל מ"מ 053 לש      
םיבשומה תוירכ ,תידיה תפילש תעינמל      
עבצב "ףייסילופ" ףצקומ ןטירואילופ םיקוצי      
י"ת ןקתב דמוע ןקתמה ,VU תנגה םע רוחש      

 18,800.00 18,800.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ םיינוציח רשוכ ינקתמל  7941 'חי   
      
"lruC mrA" גוסמ ינוציח ילוארדיה רשוכ ןקת     40.10.0102
תונורתפ סקינברוא 'בח לש  XBU-552 ט"קמ,      
תימדיק די ,םיידי ןומיאל ,מ"עב םייביטרופס      
תינוויכ דח תילוארדיה הנכוב לעב "ספסייב"      
61 תלעב הנכובה ,הקוזחתב ךרוצ אלל הרוגס      
י"ע יונישל תונתינה תונתשמ ישוק תוגרד      
תופוצמה הדובעה תוידי ,הבר תולקב ןמאתמה      
תעינמו החונ הזיחאל MDPE וא ימוג תקיציב      
םירבוחמו תוחפל מ"מ 053 לש ךרואב הקלחה      
תוירכ ,תידיה תפילש תעינמל גרובב הצקב      
ףצקומ ןטירואילופ םיקוצי  םיבשומה      
ןקתמה ,VU תנגה םע רוחש עבצב "ףייסילופ"      
םיינוציח רשוכ ינקתמל  7941 י"ת ןקתב דמוע      

 18,800.00 18,800.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ 'חי   
      
תפס" גוסמ ינוציח ילוארדיה רשוכ ןקתמ     40.10.0112
לש  XBU-392 ט"קמ, "הביכשב הזח תקיחד      
,מ"עב םייביטרופס תונורתפ סקינברוא 'בח      
תינוויכ דח תילוארדיה הנכוב לעב ,הזח ןומיאל      
61 תלעב הנכובה ,הקוזחתב ךרוצ אלל הרוגס      
י"ע יונישל תונתינה תונתשמ ישוק תוגרד      
תופוצמה הדובעה תוידי ,הבר תולקב ןמאתמה      
תעינמו החונ הזיחאל MDPE וא ימוג תקיציב      
םירבוחמו תוחפל מ"מ 053 לש ךרואב הקלחה      
תוירכ ,תידיה תפילש תעינמל גרובב הצקב      
ףצקומ ןטירואילופ םיקוצי  םיבשומה      
ןקתמה ,VU תנגה םע רוחש עבצב "ףייסילופ"      
םיינוציח רשוכ ינקתמל  7941 י"ת ןקתב דמוע      

 18,800.00 18,800.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ 'חי   
      
      
      
      

225,600.00 01.04.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../021 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     021 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
225,600.00 מהעברה      

      
      
תסרוכ" גוסמ ינוציח ילוארדיה רשוכ ןקתמ     40.10.0122
XBU-892 ט"קמ ,  "םייכרב תפיפכו הטישפ      
,מ"עב םייביטרופס תונורתפ סקינברוא 'בח לש      
לעב ,"ישאר עבראו םרטסמייא" םיילגר ןומיאל      
ךרוצ אלל הרוגס תינוויכ וד תילוארדיה הנכוב      
ישוק תוגרד 61 תלעב הנכובה ,הקוזחתב      
תולקב ןמאתמה י"ע יונישל תונתינה תונתשמ      
וא ימוג תקיציב תופוצמה הדובעה תוידי ,הבר      
    MDPE ךרואב הקלחה תעינמו החונ הזיחאל  
גרובב הצקב םירבוחמו תוחפל מ"מ 053 לש      
םיבשומה תוירכ ,תידיה תפילש תעינמל      
עבצב "ףייסילופ" ףצקומ ןטירואילופ םיקוצי      
י"ת ןקתב דמוע ןקתמה ,VU תנגה םע רוחש      

 18,800.00 18,800.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ םיינוציח רשוכ ינקתמל  7941 'חי   
      
גוסמ "דיילב" תרדסמ ינוציח רשוכ ןקתמ     40.10.0132
'בח לש  XBU-882 ט"קמ "הביכש ינפוא"      
ןומיאל ,מ"עב םייביטרופס תונורתפ סקינברוא      
ידוחי החשקה ןונגנמ לעב  , םיילגרהו יבוריא      
תופוצמה הדובעה תוידי ,הליעי הדובעל      
תעינמו החונ הזיחאל MDPE וא ימוג תקיציב      
םירבוחמו תוחפל מ"מ 053 לש ךרואב הקלחה      
תוירכ ,תידיה תפילש תעינמל גרובב הצקב      
ףצקומ ןטירואילופ םיקוצי  םיבשומה      
ןקתמה ,VU תנגה םע רוחש עבצב "ףייסילופ"      
םיינוציח רשוכ ינקתמל  7941 י"ת ןקתב דמוע      

 11,900.00 11,900.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ 'חי   
      
גוסמ "דיילב" תרדסמ ינוציח רשוכ ןקתמ     40.10.0142
'בח לש  XBU-982 ט"קמ "גניניפס ינפוא"      
ןומיאל ,מ"עב םייביטרופס תונורתפ סקינברוא      
ידוחי החשקה ןונגנמ לעב  , םיילגרהו יבוריא      
תופוצמה הדובעה תוידי ,הליעי הדובעל      
תעינמו החונ הזיחאל MDPE וא ימוג תקיציב      
םירבוחמו תוחפל מ"מ 053 לש ךרואב הקלחה      
ןקתמה,תידיה תפילש תעינמל גרובב הצקב      
םיינוציח רשוכ ינקתמל  7941 י"ת ןקתב דמוע      

 11,900.00 11,900.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ 'חי   
      
גוסמ "דיילב" תרדסמ ינוציח רשוכ ןקתמ     40.10.0152
'בח לש  XBU-782 ט"קמ , "םיידי ינפוא"      
ןומיאל ,מ"עב םייביטרופס תונורתפ סקינברוא      
הדובעל ידוחי החשקה ןונגנמ לעב  ,םיידיה      
,םילגלגה אסכ ךותמ ןומיאל םיאתמו ,הליעי      
רשוכ ינקתמל  7941 י"ת ןקתב דמוע ןקתמה      

 11,900.00 11,900.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ םיינוציח 'חי   
      
      

280,100.00 01.04.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../022 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     022 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
280,100.00 מהעברה      

      
      
גוסמ "דיילב" תרדסמ ינוציח רשוכ ןקתמ     40.10.0162
סקינברוא 'בח לש  XBU-682 ט"קמ,"י'צאט"      
ןומיאל ןקתמ ,מ"עב םייביטרופס תונורתפ      
י"ע בגו םייפתכה רורחשו תומכשו םייפתכ      
,בגה ירוחאמ  תולוגעה תויקסדה יתש בוביס      
ןומיאל םיאתמו ,ןועשה ןוויכ דגנו ןועשה ןוויכל      
י"ת ןקתב דמוע ןקתמה םילגלגה אסכ ךותמ      

 11,900.00 11,900.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ םיינוציח רשוכ ינקתמל  7941 'חי   
      
גוסמ "דיילב" תרדסמ ינוציח רשוכ ןקתמ     40.10.0172
סקינברוא 'בח לש  XBU-222 ט"קמ ,"י'צאט"      
ןומיאל ןקתמ ,מ"עב םייביטרופס תונורתפ      
יתש בוביס י"ע  םיידיהו םייפתכה רורחשו      
ןוויכל ,תולעמ 063-ב תולוגעה תויקסדה      
ךותמ ןומיאל םיאתמו ,ןועשה ןוויכ דגנו ןועשה      
7941 י"ת ןקתב דמוע ןקתמה םילגלגה אסכ      

 11,900.00 11,900.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ םיינוציח רשוכ ינקתמל 'חי   
      
גוסמ "דיילב" תרדסמ ינוציח רשוכ ןקתמ     40.10.0182
XBU-232 ט"קמ "יגוז ןגא בבוסמו םולדנפ"      
'מ"עב םייביטרופס תונורתפ סקינברוא 'בח לש      
ןומיא רשפאמ ןקתמה ,ןגאה ןומיאל ןקתמ      
,תינמז וב םינמאתמ ינשל ןטבהו ןגאה ירירש      
םיטנמלאה לכב םינבומ םירפוטס ללוכ ןקתמה      
ןווליגב םינוולוגמ ןקתמה יקלח לכ ,םיימנידה      
תטיטסורטקלא הקבאב העיבצ ,םח ץבא      
ףסכ עבצב יביכר וד "טנופ וד הטסלא"      
    6009-LAR םע "זופת תפילק" תרוטסקטב  
היצטורב םיקוצי םיילגרה יכרדמ ,VU  תנגה      
תנגה םע רוחש עבצב EPDLL גוסמ רמילופמ      
    VU, וא ימוג תקיציב תופוצמה הדובעה תוידי  
    MDPE ךרואב הקלחה תעינמו החונ הזיחאל  
גרובב הצקב םירבוחמו תוחפל מ"מ 053 לש      
םיאתמ ןקתמה   ,תידיה תפילש תעינמל      
01 יבועב הלוגע הטלפ תרזעב תיליע הנקתהל      
,ץח ינגועב תרזעב ןוטב חטשמל עבוקמו מ"מ      
רשוכ ינקתמל  7941 י"ת ןקתב דמוע ןקתמה      

 11,900.00 11,900.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ םיינוציח 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

315,800.00 01.04.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../023 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     023 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
315,800.00 מהעברה      

      
      
"סנדרג" תרדסמ יטטס ינוציח רשוכ ןקתמ     40.10.0192
XRT-3RG-XBU ט"קמ   ילנויצקנופ ןומיאל      
,מ"עב םייביטרופס תונורתפ סקינברוא 'בח לש      
ןומיאל ידועי ןקתמ ,ילאנויצקנופ ןומיאל ןקתמ      
    XRT תועוצר 3 ללוכ ןקתמה ,הצובקכ וא דבל  
הבוג יוניש תורשפאמה ,תועובקו תונבומ ןומיא      
ךרוצל ,החונו הלק הרוצב ןמאתמה י"ע  תוידיה      
ותוא ליגרתה גוסו ןמאתמה הבוגל התמאתה      
ןוכנ ,ןווגמ ןומיא ךרוצל ,ןמאתמה עצבמ      
ירירש לכ ןומיאל םיאתמ ןקתמה , קייודמו      
רשפאמו דבלב ףוגה לקשמ תודגנתהב ףוגה      
לע הלועה לככ םינוש םיחנמו םיליגרת ףוסניא      
תוננכתמה ןומיאה תוידי  ,ןמאתמה תעד      
םינוש םיליגרת לש ברו ןווגמ עוציב תורשפאמ      
,טנטפב ןגומ ןקתמה ,ףוגה ירירש תוצובק לכל      
ןקתמה ,יללכ ינכט טרפמל םאתהב ןקתמה      
םיינוציח רשוכ ינקתמל  7941 י"ת ןקתב דמוע      

 59,000.00 59,000.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ 'חי   
      
"סנדרג" תרדסמ יטטס ינוציח רשוכ ןקתמ     40.10.0202
BTK-3RG-XBU ט"קמ   ילנויצקנופ ןומיאל      
,מ"עב םייביטרופס תונורתפ סקינברוא 'בח לש      
ןומיאל ידועי ןקתמ ,ילאנויצקנופ ןומיאל ןקתמ      
השולשב תולוקשמ 3 ללוכ ןקתמה ,תולוקשמ      
ןונגנמו ,ג"ק 5.31-ו 01 7, םינוש םילקשמ      
ירירש לכ ןומיאל םיאתמ ןקתמה ,ידוחי ךוכיש      
,םינוש םילקשמב תולוקשמ תרזעב ףוגה      
םינוש םיחנמו םיליגרת ףוסניא רשפאמו      
לש ישיאה ונוימדב קר לבגומה ,ןומיאל      
ןקתמה,יבוריאו תלוביס ,חוכ ןומיא .ןמאתמה      
ינכט טרפמל םאתהב ןקתמה .טנטפב ןגומ      
ינקתמל  7941 י"ת ןקתב דמוע ןקתמה ,יללכ      

 59,000.00 59,000.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ םיינוציח רשוכ 'חי   
      
, "פמ'ג סקוב" גוסמ יטטס ינוציח רשוכ ןקתמ     40.10.0212
תונורתפ סקינברוא 'בח לש  XBU-722 ט"קמ      
ןומיאו יבוריא ןומיאל ןקתמ ,מ"עב םייביטרופס      
השולש לש טסמ יונב "רוק" הבילו םיילגר      
השולשבו תחא לכ מ"ס 05 רטוקב תוירטפ      
ןקתמה ,מ"ס 56-ו מ 54 53, םינוש םיהבג      
םיינוציח רשוכ ינקתמל  7941 י"ת ןקתב דמוע      

  9,900.00 9,900.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ 'חי   
      
      
      
      
      
      

443,700.00 01.04.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../024 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     024 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
443,700.00 מהעברה      

      
      
"063 וסוב" גוסמ יטטס ינוציח רשוכ ןקתמ     40.10.0222
תונורתפ סקינברוא 'בח לש  XBU-063 ט"קמ,      
,הביציו רשוכ ןקתמ ,מ"עב םייביטרופס      
063 העונת תלעב תיבצמ בר הביצי תיירטפ      
תמגודכ ינוויכ וד תוימוג ןונגנמ י"ע תולעמ      
ןומיאל םידדצלו הטמו הלעמ תיווז ,"הטסור"      
מ"ס 05 רטוקב לוגעה ךרדמה ,הבילו הביצי      
עבצב EPDLL גוסמ רמילופמ היצטורב קוצי      
י"ת ןקתב דמוע ןקתמה ,VU תנגה םע רוחש      

  9,900.00 9,900.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ םיינוציח רשוכ ינקתמל  7941 'חי   
      
"סנדרג" תרדסמ יטטס ינוציח רשוכ ןקתמ     40.10.0232
'בח לש 7RG-XBU ט"קמ   ילנויצקנופ ןומיאל      
ןקתמ ,מ"עב םייביטרופס תונורתפ סקינברוא      
רשוכ ןומיאל תולועפ בר  ילאנויצקנופ ןומיאל      
ןומיא תדמע :ללוכ ןקתמה ,ילנויצקנופ      
תדמע ,"לוב-לאוו" ןומיא תדמע ,"םיליבקמ"      
לטאק תלוקשמ ןומיא תדמע ,ידווש םלוס ןומיא      
ןומיא תדמע ,תוגרדמ 3 ןומיא תדמע ,לב      
"רב יקנמ" יקפוא םלוס רשג ,"לופ-שופ"      
ןגומ ןקתמה  ,ךומסה ןקתמל רבחתמה      
7-ל ןומיא תודמע 7 ללוכ ןקתמה  ,טנטפב      
ינכט טרפמל םאתהב  ,תינמז וב םינמאתמ      
ינקתמל  7941 י"ת ןקתב דמוע ןקתמה ,יללכ      

 79,000.00 79,000.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ םיינוציח רשוכ 'חי   
      
"סנדרג" תרדסמ יטטס ינוציח רשוכ ןקתמ     40.10.0242
לש BM5-G-XBU ט"קמ   ילנויצקנופ ןומיאל      
,מ"עב םייביטרופס תונורתפ סקינברוא 'בח      
ןומיאל תולועפ בר  ילאנויצקנופ ןומיאל ןקתמ      
ןומיא תדמע :ללוכ ןקתמה ,ילנויצקנופ רשוכ      
תדמע ,חתמ ןומיא תדמע ,"ןטב תוילע תטימ"      
ןומיא תדמע ,הזחל םייכרב בוריק ןומיא      
יקפוא םלוס רשג ,תוננוכתמ XRT תועוצר      
ןקתמה ,ךומסה ןקתמל רבחתמה  "רב יקנמ"      
5-ל ןומיא תודמע 5 ללוכ ןקתמה  ,טנטפב ןגומ      
ינכט טרפמל םאתהב  ,תינמז וב םינמאתמ      
ינקתמל  7941 י"ת ןקתב דמוע ןקתמה ,יללכ      

 57,500.00 57,500.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ םיינוציח רשוכ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

590,100.00 01.04.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../025 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     025 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
590,100.00 מהעברה      

      
      
"סנדרג" תרדסמ יטטס ינוציח רשוכ ןקתמ     40.10.0252
לש H3-G-XBU ט"קמ   ילנויצקנופ ןומיאל      
,מ"עב םייביטרופס תונורתפ סקינברוא 'בח      
ןומיאל תולועפ בר  ילאנויצקנופ ןומיאל ןקתמ      
ןומיא תדמע :ללוכ ןקתמה ,ילנויצקנופ רשוכ      
חתמ" ןומיא תדמע ,"תויפמילוא תועבט"      
,'מ 3 סופיט לבח ןומיא תדמע "ןומלס" גרודמ      
תודמע 3 ללוכ ןקתמה ,טנטפב ןגומ ןקתמה      
םאתהב  ,תינמז וב םינמאתמ 3-ל ןומיא      
י"ת ןקתב דמוע ןקתמה ,יללכ ינכט טרפמל      

 49,500.00 49,500.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ םיינוציח רשוכ ינקתמל  7941 'חי   
      
"סנדרג" תרדסמ יטטס ינוציח רשוכ ןקתמ     40.10.0262
'בח לש 37G-XBU ט"קמ   ילנויצקנופ ןומיאל      
ןקתמ ,מ"עב םייביטרופס תונורתפ סקינברוא      
רשוכ ןומיאל תולועפ בר  ילאנויצקנופ ןומיאל      
ןומיא תדמע :ללוכ ןקתמה ,ילנויצקנופ      
תדמע ,"לוב-לאוו" ןומיא תדמע ,"םיליבקמ"      
,ידווש םלוס ןומיא תדמע ,"TAL"בחר חתמ      
תועבט תדמע , חתמ תדמע ,תוגרדמ 3 ןומיא      
,טנטפב ןגומ ןקתמה "פירג" חתמו ןומיא      
וב םינמאתמ 7-ל ןומיא תודמע 7 ללוכ ןקתמה      
ןקתמה ,יללכ ינכט טרפמל םאתהב  ,תינמז      
םיינוציח רשוכ ינקתמל  7941 י"ת ןקתב דמוע      

 63,450.00 63,450.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ 'חי   
      
"סנדרג" תרדסמ יטטס ינוציח רשוכ ןקתמ     40.10.0272
'בח לש G-XBU-35 ט"קמ   ילנויצקנופ ןומיאל      
ןקתמ ,מ"עב םייביטרופס תונורתפ סקינברוא      
רשוכ ןומיאל תולועפ בר  ילאנויצקנופ ןומיאל      
תטימ" ןומיא תדמע :ללוכ ןקתמה ,ילנויצקנופ      
ןומיא תדמע ,חתמ ןומיא תדמע ,"ןטב תוילע      
חתמ ןומיא תדמע ,הזחל םייכרב בוריק      
ןקתמה ,"לופ-שופ" ןומיא תדמע ,"יביטקא"      
5-ל ןומיא תודמע 5 ללוכ ןקתמה  ,טנטפב ןגומ      
ינכט טרפמל םאתהב  ,תינמז וב םינמאתמ      
ינקתמל  7941 י"ת ןקתב דמוע ןקתמה ,יללכ      

 44,900.00 44,900.00     1.00 הלעמו 21 ליגמ םיינוציח רשוכ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

747,950.00 01.04.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../026 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     026 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
747,950.00 מהעברה      

      
      
""סקוב-קיק"" גוסמ יטטס ינוציח רשוכ ןקתמ"     40.10.0282
סקינברוא 'בח לש  XBU-303 ט""קמ,      
ברק ןומיא ןקתמ ,מ""עב םייביטרופס תונורתפ      
ירירש בור ןומיאל ,ינוציח סקוב קיקו עגמ      
,'מ 08.1 הבוגב לילגה ,VU תנגה לעב  ,ףוגה      
עבראמ יונב ,םדא המדמ מ""ס 73 רטוקבו      
מ""ס 03 ןקתומו UP תקיצימ ""תוירכ""      
דמוע ןקתמה ,עובק תכתמ סיסב לע עקרקהמ      
ליגמ םיינוציח רשוכ ינקתמל  7941 י""ת ןקתב      

 16,500.00 16,500.00     1.00 "הלעמו 21 'חי   
      
"דיילב" בוציעב בצועמ ינועבצ ידדצ-וד טלש     40.10.0292

  4,900.00 2,450.00     2.00 7941 ןקת תושירדל םאתהב 'חי   
769,350.00 רשוכ ינקתמ 01.04 כ"הס  

      
ט ו ה י ר  11.04 ק ר פ  ת ת       
      

 57,500.00 2,300.00    25.00 'מ 57.1 ךרוא יאכירא םחש םי לג לספס 'חי  40.11.0010
      

 37,400.00 1,700.00    22.00 ע"ש וא יאכירא םחש םי לג ןותפשא 'חי  40.11.0020
      
אכירא םחש ףיסא תמגוד םילספס ינשו ןחלוש     40.11.0030

 50,000.00 5,000.00    10.00 ע"ש וא 'חי   
      

 18,000.00 1,500.00    12.00 םי לג הלריפס םיינפוא ינקתמ 'חי  40.11.0040
      
וא אכירא םחש לש תקרב םגדמ השיגנ היזרב     40.11.0050

  5,500.00 5,500.00     1.00 ע"ווש 'חי   
      
םחש לש םרכ םגדמ שיגנ םילספס ינשו ןחלוש     40.11.0060

 20,000.00 5,000.00     4.00 ע"ווש וא אכירא 'חי   
188,400.00 טוהיר 11.04 כ"הס  

5,540,620.50 04 04 כ"הס  
      
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ה י י ק ש ה  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.01.0310

 21,600.00    60.00   360.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 011 רטוקב רטמ   
      
54/001/091 תודימב ןוטבמ םישרוש ליבגמ     41.01.0320
ע"ש וא "ןייטשרקא" תרבח לש "ןולא" םגד מ"ס      

228,500.00 2,285.00   100.00 'פמוק 1152 - ו 0152 םיט"קמ  
250,100.00 הייקשה 10.14 כ"הס  

      
      

קובץ: מלונאות   .../027 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     027 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 03 קמועל התכיפהו עקרקה דוביע     41.02.0020

 30,000.00     6.00 5,000.00 םנודל בוק 03 טסופמוק רוזיפ ללוכ החוחיתו ר"מ   
      

  5,000.00     1.00 5,000.00 םיבשע תליטקל םיחטש סוסיר ר"מ  41.02.0030
      
-רקובמ גוסמ תואשדמל ינקנח "רטראטס" ןשד     41.02.0100
ינפ לע םשוימ ,ע"ש וא "סטוקס" לש סמת      
לכב .םנוד/ג"ק 01 לש רועישב ,האשדמה      
הקזחאה ישדוח 3 ךשמב תונמ יתש-הנמ      
יפל -תויקשהב רדחומו ,ןלבקה לע םילחה      

  1,350.00    30.00    45.00 דחוימ טרפמ ג"ק   
      
"ןגלשא תרפג" גוסמ ןוניג יחטשל דוסי ןשד     41.02.0110
08 לש תומכב ,ןוניגה יחטש תנכהב םשוימ      

  1,600.00     4.00   400.00 .םנוד ג"ק ג"ק   
      
םשוימ ,"רשעומ טפסופ-רפוס" גוסמ דוסי ןשד     41.02.0120
ג"ק 021 לש תומכב ,ןוניגה יחטש תנכהב      

  2,400.00     4.00   600.00 .םנודל ג"ק   
      
0.06 ילכה לדוג ,8 'סמ לדוג )םיצע( םיליתש     41.02.0230
עזג יבוע, םירגוב םיצע תיבחב, הלעמו רטיל      

119,000.00   350.00   340.00 2 - םידב רפסמ .'מ 05.3-05.2 הבוג ,2" 'נימ 'חי   
      
רובע 0320.20.14 ףיעסל תפסות     41.02.0231
ךשמל הלתשמב לופיטו שארמ םיצעה תשיכר      
ונמזוהש ,הבוהצ היציבלא יצע לש םינש 5.1      
ועטניו הדובע תלחתה וצ תעב הלתשמב      

 51,000.00   150.00   340.00 הטימשה תנש רחאלו ומויסב טקיורפב 'חי   
      
תרצותמ רטיל 4 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע     41.02.0320

318,600.00    18.00 17,700.00 דמצ לודיג 'חי   
      
םירגוב םיצע תעיטנ )ןימזמה לש היצפוא(     41.02.0750
העונת ייאבו הכרדימב ,ןימזמה י"ע וקפוסיש      
רובה תריפחו תושרדנה תוכאלמה לכ לוכ      

 68,000.00   200.00   340.00 ב"ויכו ןושידו 'חי   
      
ללוכ ןנכתמה עבקיש ןזמ םידברמב אשד     41.02.0800

 33,000.00    22.00 1,500.00 םינטק םיעטקב הליתש ר"מ   
      
רחאלו תימוקמה המדאל תמאתומ ןג תמדא     41.02.0990

180,000.00    40.00 4,500.00 חטשב רוזיפ תוברל עקרק תוקידב ק"מ   
      
לכימב 3 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.02.1000

144,000.00     6.00 24,000.00 לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
      
      

953,950.00 20.14.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../028 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     028 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
953,950.00 מהעברה      

      
      
3 ללוכו תיננג המדא ללוכ ץעל רוב תריפח     41.02.1010
מ"ס 5/5/002 תודימב טנזבמ ץעל תוכומס      
העיטנ רחאל יוסיכו הריפחה יפדוע יוניפ ללוכ      

 68,000.00   200.00   340.00 ןושידו 'חי   
1,021,950.00 תועיטנו ןוניג 20.14 כ"הס  
1,272,050.00 הייקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס  

      
ח ו ת י פ  - ם י ש י ב כ  - 15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה רושיאבו      
.ןנשי      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ      
      
5 לעמ יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ     51.01.0015

 17,000.00    17.00 1,000.00 מ"ס 01 דעו מ"ס ר"מ   
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה םוסרפ      
      
ןומיסו רויס ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.01.0025
םירדלוב יוניפ ,תלוספ יוקינ םיללוכש םיחטש      
םיחטשו ,קוליסו יוניפ תוברל היחמצ תדרוהו      
פוטכ רזוח שומיש םהב השעיו ורדוגיו ונמוסיש      
חטשב הלבוהו חטשב םוריע תוברל ליוס      

120,000.00     3.00 40,000.00 הייריעה י"ע עבקיש דעומב הינתנ ר"מ   
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     51.01.0030

  5,000.00   200.00    25.00 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      

142,000.00 10.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../029 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     029 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
142,000.00 מהעברה      

      
      
ללוכ הנתשמ יבועב ןיוזמ ןוטב יחטשמ קוריפ     51.01.0090

  7,500.00   100.00    75.00 .חטשהמ תלוספה קוליס ר"מ   
      
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      

 52,500.00     1.00 52,500.00 50.20.14 ףיעסחכ ר"מ   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.01.0110

 94,500.00     7.00 13,500.00 .קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      
תיתשת ,עצמ( תוכרדמו םישיבכ הנבמ קוריפ     51.01.0120
.הריהז הריפחב מ"ס 08 דע יבועב )יולימו      
תעיבק יפל יוניפ וא רמוחב רזוח שומיש ללוכ      

375,000.00    15.00 25,000.00 .פ"הנמ ר"מ   
      

 54,000.00    12.00 4,500.00 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  51.01.0130
      
תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     51.01.0150

 77,000.00    14.00 5,500.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
תוברל דומע לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.01.0170

  1,800.00    40.00    45.00 .קוליסו יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ 'חי   
      
לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     51.01.0190

  2,700.00   270.00    10.00 אוהש רטוק רטמ   
      
תבשות ללוכ תרוקיב תחוש הסכמ תפלחה     51.01.0200
04 שיבכ תבשותו הסכמל םימייק )תעבט(      

  3,250.00   650.00     5.00 .מ"ס 06 רטוקב ןוט 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.01.0330

  3,000.00    15.00   200.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      

  5,250.00   150.00    35.00 והשלכ יבועבו גוסמ ןבא ריק קוריפ ק"מ  51.01.0375
      
)הדלפ/ןוטב( אוהש רמוח לכמ הקעמ קוריפ     51.01.0410

 30,000.00    50.00   600.00 .חקפמה הרויש םוקמל המירע וא קוליס ללוכ רטמ   
      
מ"ס 5-1 יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.01.0520
וניה ריחמה .קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל      

  1,750.00     7.00   250.00 .ר"מ 000,1 דע חטשל ר"מ   
      

  7,600.00   200.00    38.00 .םינגוע ללוכ תרושקת/הרואת דומע קוריפ 'חי  51.01.0900
      

  2,000.00 1,000.00     2.00 .רמוש ןתיב קוריפ 'חי  51.01.0901
      

859,850.00 10.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../030 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     030 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
859,850.00 מהעברה      

      
      
לכ ללוכ ףוחל תמייק הסינכ תדמע קוריפ     51.01.0911
תויתשת קותינו דויצהו םיראשהו םינבמה      
הנמטמל יוניפו םימו למשח תרושקת תוברל      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק תלבוהו תורגא ללוכ תרשואמ  
879,850.00 תונוש קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םיגוסמ תלוספ יוניפו הסמעה הריפח     51.02.0005

 30,000.00    20.00 1,500.00 .רשואמ הכיפש רתאל ק"מ   
      

980,000.00    14.00 70,000.00 .חטשב תיללכ הריפח ק"מ  51.02.0070
      
'מ 5.1 דע קמועל הריהז שושיג תריפח     51.02.0152
,עקרק יגוס לכב ק"תת תויתשת רותיאל      
תדימב םיידי תדובעו ה"מצ ילכ תועצמאב      

 11,250.00    45.00   250.00 .ךרוצה רטמ   
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

125,000.00     2.50 50,000.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     51.02.0260
,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה תדרפה      
,דחוימה טרפמה תשירדל וא ,ררבנ      
יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה ,ונוסחיא תוברל      
קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל הסירג/הריפחה      
דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה יפל רקובמ      

100,000.00    20.00 5,000.00 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי .מ"ס 02 ק"מ   
      

 90,000.00     3.00 30,000.00 תובכשב רקובמ םיולימ קודיה ק"מ  51.02.0270
      
לש תובכשב םירחא ידי לע אבומה רפע רוזיפ     51.02.0280

400,000.00     8.00 50,000.00 מ"ס 02 ק"מ   
      

1,350,000.00    45.00 30,000.00 )'ג עצמ( ררבנ יולימ ק"מ  51.02.0290
3,086,250.00 רפע תודובע 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       
      
תובכשב רזופמ תוכרדמו םישיבכל  'א גוס עצמ     51.03.0010

1,437,500.00   115.00 12,500.00 .רקובמ קודיה ללוכ,אוהשלכ יבועב ק"מ   
1,437,500.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: מלונאות   .../031 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     031 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  40.15 ק ר פ  ת ת       
ן ו י נ ח ב       
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.04.0032

 14,400.00   360.00    40.00 .'מ 0.2 דע קמועב 4 גרד רטמ   
      

  2,262.00   754.00     3.00 )זוקינ( םייק אתל תורוניצ רוביח 'חי  51.04.0492
      
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     51.04.0664
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      
י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח ואהכ      

  3,400.00 1,700.00     2.00 489. 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.04.0668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזרבמ  

 11,200.00 1,400.00     8.00 .984 י"ת תושירדףופכב 'חי   
      
תודימב הפש ןבאל דומצ דודר ישאר ןטלוק     51.04.0672
DM-4 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84 םינפ      
דע הדלפ רוניצל רוח םע ע"ש וא ןמפלוו לש      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ מ"ס 53 רטוק      
    0Cףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזרבמ  

  1,400.00 1,400.00     1.00 .984 י"ת תושירדל 'חי   
      
רטוקב 01 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     51.04.0900

  7,500.00   500.00    15.00 .'מ 553 רטמ   
 40,162.00 ןוינחב זוקינו לועית תודובע 40.15 כ"הס  

      
ם י מ  י ר י ב ע מ  ,ז ו ק י נ  50.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0950

 60,000.00   400.00   150.00 .רטמ 0.2 דע קמועב רטמ   
      
מ"ס 04 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0955

  4,400.00   440.00    10.00 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0990

279,500.00   650.00   430.00 .רטמ 0.2 דע קמועב רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0995

248,500.00   700.00   355.00 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.1000

120,000.00   750.00   160.00 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב רטמ   
      
      

712,400.00 50.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../032 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     032 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
712,400.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 08 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.1015

120,000.00 1,000.00   120.00 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.1020

 21,400.00 1,070.00    20.00 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 08 דע מ"ס 06 רטוקב זוקינ וק רוביח     51.05.1660

    700.00   700.00     1.00 .םייק הרקב אתל 'חי   
      
רוניצל 03-ב ןייוזמ ןוטבמ הנגה / הפיטע     51.05.1755
תוברל קמוע לכבו והשלכ רטוקב זוקינ      

  3,000.00   600.00     5.00 חקפמה תייחנה וא ןנכתמ טרפ י"פע הריפח ק"מ   
      
ףוצירמ וא טלפסאמ הכרדמ / שיבכ תחיתפ     51.05.1765

 31,960.00    94.00   340.00 זוקינ וק תחנה רחאל םנוקיתו ר"מ   
      
דע קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את     51.05.1820
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 051      

  9,000.00 4,500.00     2.00 D400 'חי   
      
קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את     51.05.1825
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002 דע מ"ס 151-מ      

  4,600.00 4,600.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את     51.05.1850
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002 דע מ"ס 151-מ      

 35,700.00 5,100.00     7.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את     51.05.1855
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע מ"ס 102-מ      

 40,600.00 5,800.00     7.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את     51.05.1860
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע מ"ס 152-מ      

 13,000.00 6,500.00     2.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
דע קמועב מ"ס 051/051 תודימב הרקב את     51.05.1920
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052      

 16,000.00 8,000.00     2.00 D400 'חי   
      
קמועב מ"ס 051/051 תודימב הרקב את     51.05.1925
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע מ"ס 152-מ      

  9,000.00 9,000.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
קמועב מ"ס 051/051 תודימב הרקב את     51.05.1930
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 053 דע מ"ס 103-מ      

 10,000.00 10,000.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      

1,027,360.00 50.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../033 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     033 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,027,360.00 מהעברה      

      
      
קמועב מ"ס 012/012 תודימב הרקב את     51.05.2001
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 053 דע מ"ס 103-מ      

 20,000.00 20,000.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
052 דע קמועב מ"ס 081 רטוקב הרקב את     51.05.2101
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס      

 10,000.00 10,000.00     1.00 D400 'חי   
      
153-מ קמועב מ"ס 081 רטוקב הרקב את     51.05.2104
06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 004 דע מ"ס      

 13,000.00 13,000.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 'חי   
      
052 דע קמועב מ"ס 051 רטוקב הרקב את     51.05.2110
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס      

 64,000.00 8,000.00     8.00 D400 'חי   
      
152-מ קמועב מ"ס 051 רטוקב הרקב את     51.05.2111
06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע מ"ס      

  8,500.00 8,500.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 'חי   
      
אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ )קי'צנב( דוביע     51.05.2455
ללוכ מ"ס 06 רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ      

 10,400.00   400.00    26.00 הקוע ןוטיב 'חי   
      
אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ )קי'צנב( דוביע     51.05.2460
ללוכ מ"ס 08 רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ      

  3,010.00   430.00     7.00 הקוע ןוטיב 'חי   
      
אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ  )קי'צנב( דוביע     51.05.2465
ללוכ מ"ס 001 רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ      

    470.00   470.00     1.00 הקוע ןוטיב 'חי   
      
תקצימ הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     51.05.2605
עבורמ וא מ"ס 06 רטוקב 004D ןיממ לזרב      
ןיממ ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע      

 13,600.00   400.00    34.00 D400 'חי   
      
מ"ס 08/54 תודימב תותשר 2 הטילק את     51.05.2685
הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק לכל      

120,000.00 4,000.00    30.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש ןבאו 'חי   
      
םגד  מ"ס 07X02 תודימב זוקינ הכבש     51.05.2735
זוקינ תלעת לע הנקתהל ע"ש וא "ןדרי"      

  3,600.00   600.00     6.00 תחא תשרל ריחמה .תרגסמ תוברל ,)"רטג"( 'חי   
      
      
      
      

1,293,940.00 50.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../034 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     034 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,293,940.00 מהעברה      

      
      
)םינטלוק( הטילקה יאתמ ריחמ תתחפה     51.05.2760
.לזרב תקצימ הפש ןבא עוציב יא רובע      

 -1,542.00  -257.00     6.00 תחא תשרל ריחמה 'חי   
      
ריחמה .לזרב תקצימ העונת יאל הפש ןבא     51.05.2765

  1,332.00   333.00     4.00 תחא תשרל 'חי   
      
תודימב 02-ב ןיוזמ ןוטבמ חטש ןטלוק     51.05.2910
'מ 0.2 דע קמועבו מ"ס 001X001 תוימינפ      
לש ןוילעה קלחב תנבלוגמ הדלפ תשר תוברל      

 12,000.00 6,000.00     2.00 הדירי יבלשו אתה 'חי   
      
לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     51.05.3035
/ הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה תפיטע      

 13,500.00   270.00    50.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל שיבכ ק"מ   
      
רובע MSLC גוסמ ןוטב ריחמל תפסות     51.05.3040

    950.00    19.00    50.00 תורשקתה ריהמ ףסות ק"מ   
      
08 דע רטוקב םימייק זוקינ יוק תפיטשו יוקינ     51.05.3045

    360.00    18.00    20.00 מ"ס רטמ   
      
לעמ רטוקב םימייק זוקינ יוק תפיטשו יוקינ     51.05.3050

    520.00    26.00    20.00 מ"ס 08 רטמ   
      
לדוג לכב םימייק זוקינ יאת תפיטשו יוקנ     51.05.3055

    750.00   250.00     3.00 תלוספה קוליסו 'חי   
      
ואדיו תמלצמ תועצמאב םייק זוקינ וק םוליצ     51.05.3060
טרפמב  שרדנכ ,קסיד + חוד תקפסהו      

  7,595.00     7.00 1,085.00 .דחוימה רטמ   
1,329,405.00 םימ יריבעמ ,זוקינ 50.15 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       
      
תויהל תוחיטבה ירזיבאו העונתה ינקתה לע      
ןיבה הדעוה י"ע שרדנכ ףקותבו םירשואמ      
. תוחיטבו העונת ינקתה תניחבל תידרשמ      
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.09.0030

 12,000.00   150.00    80.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.09.0040

 11,550.00   110.00   105.00 .דומע אלל 'חי   
      
      

 23,550.00 90.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../035 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     035 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 23,550.00 מהעברה      

      
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

 17,550.00     2.60 6,750.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.09.0060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52 דע      

  8,730.00    19.40   450.00 .)וטנ העיבצ ר"מ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.09.0070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

  4,950.00    22.00   225.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

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

    902.50    36.10    25.00 .לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.09.0090
      

 12,100.00     4.40 2,750.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.09.0110
      
734 למסב תולבגומ ילעבל היינח ןומיס     51.09.0136

    782.00    46.00    17.00 .)734 ןומיסו חטשמ תעיבצ( 'חי   
      
ץח ןומיס( 408 למסב םיינפוא ליבש ןומיס     51.09.0137

  1,610.00    46.00    35.00 .)םיינפוא למסו 'חי   
      
ע"ווש וא ילרוא םגד לגר יכלוהל הנגה הקעמ     51.09.0138

 40,000.00   200.00   200.00 .תימוקמה תושרה תריחב פ"ע רטמ   
111,479.50 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 90.15 כ"הס  

6,884,646.50 חותיפ - םישיבכ - 15 קרפ 15 כ"הס  
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  10.25 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב       
      
רוזיפ ,הלבוה םיללוכ םיטלפסאה יריחמ      
קודיהו      
      
תתל שי ר"מ 000,3-מ תונטקה תויומכ רובע      
בוקנה ריחמל 81% לש ריחמ תפסות      
לע הלח הניא ריחמה תפסות .הז ןוריחמב      
.ןוט יפל םירחמותמה םיפיעס      
      
תתל שי ר"מ 000,9-000,3 לש תויומכ רובע      
ןוריחמב בוקנה ריחמל 8% לש ריחמ תפסות      
םיפיעס לע הלח הניא ריחמה תפסות .הז      
.ןוט יפל םירחמותמה      
      

10.25.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מלונאות   .../036 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     036 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     52.01.0110

950,000.00    38.00 25,000.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב 52 צ"את     52.01.0150

 10,600.00   265.00    40.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     52.01.0200

900,000.00    36.00 25,000.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב 91 צ"את     52.01.0220

 13,725.00   305.00    45.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
1,874,325.00 תוכרדמו תועסימב תויטלפסא תובכש 10.25 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.02.0010

 40,000.00     1.60 25,000.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     52.02.0020

 32,500.00     1.30 25,000.00 ר''מ/רטיל 3.0 לש ר"מ   
      
שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.02.0040

 13,200.00    22.00   600.00 .רוסינ ללוכ רטמ   
 85,700.00 תונוש 20.25 כ"הס  

1,960,025.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס  
20,349,972.00 םינוינחו םישיבכ כ"הס

 
הדעסמל השיג ךרד 20 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ק ת מ ו  ם י נ ב מ ב       
      
תגרדב ןוטב םע 03 'ב ןייוזמ ןוטבמ רדג תוריק     02.01.0410

180,000.00 1,200.00   150.00 תימי הביבסל םיאתמש הפישח ק"מ   
      
םוקמב 04-ב רובע ןוטבה ריחמל תפסות     02.01.0660

 13,530.00    41.00   330.00 03-ב ק"מ   
      
םירפשמ םירמוח רובע ןוטבה ריחמ תפסות     02.01.0690

 36,300.00   110.00   330.00 ןנכתמה טרפמל םאתהב תימי הביבסל ק"מ   
229,830.00 םינקתמו םינבמב רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  
229,830.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
      

קובץ: מלונאות   .../037 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     037 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

הדעסמל השיג ךרד 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  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      
80 קרפ "לוחכה רפס"ב בותכהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה טרפמהו      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

  3,200.00     8.00   400.00 שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

  4,800.00    12.00   400.00 שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0261
מ"ס 001 קמועו מ"ס 06 בחורב שרדנה לכ      
תוברל שרדייש ינאכמ ילכ לכ תועצמאב      
יגוס לכב ,םיידי תדובעב וא תולעת-רפוח      

 17,200.00    43.00   400.00 .עקרקה רטמ   
      
תודימב רורמת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי     08.01.0435
04 קמועו מ"ס 04 רטוקב וא מ"ס 04/04/04      
ילוורש ,רובה תביצח /תריפח ללוכ מ"ס      
רזעה ירמוחו תודובעה לכו דוסי יגרב ,רבעמ      

 11,910.00   397.00    30.00 .םישורדה 'חי   
      
תרדחה 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      

    440.00   440.00     1.00 'פמוק .ותומדקל  
 37,550.00 1.8 קרפ 10.80 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: מלונאות   .../038 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     038 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

הדעסמל השיג ךרד 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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      
      
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 הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     08.03.0045

    320.00   320.00     1.00 'פמוק שרדנה  
      
ללוכ ר"ממ 4X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0102

  7,200.00    18.00   400.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0126
תוצווכתמ תולצפמ תויפוס ללוכ  שרדנה לכ      

  9,400.00    47.00   200.00 .)"תופפכ"( רטמ   
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.0336

  5,200.00    26.00   200.00 שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53 רטמ   
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.03.0387
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

  1,598.00   799.00     2.00 'פמוק שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 23,718.00 30.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../039 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     039 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

הדעסמל השיג ךרד 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 23,718.00 מהעברה      

      
      
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      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .חתמל  
 24,718.00 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      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכו ,תוירחא      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת      
      
רובע ,גוס לכמ הרואת ףוג ריחמל תפסות     08.04.0900
יפל יטסלפומרת עבצב תדחוימ העיבצו לופיט      

  1,350.00   150.00     9.00 'פמוק וכעמ םינווג תרבח טרפמ  
      
ףוג ללוכ מ"מ 009 הבוגב הרואת ןודומע     08.04.0902
ןאובי( NROHT תרצותמ SURO הרואת      
ת"ג ללוכ רשואמ ע"וש וא )דריל ץינייטש      
    DEL 13 םגד ןמול 0002 טוו SURO  
    II-SSALC םגד DAOR  
    XFM1LC-W5PB-07L1-SURO-BA ללוכ  

192,000.00 6,000.00    32.00 .ילניגרוא רביירד 'חי   
      
תרצות NOLAJ םגד דל תרואת ףוג     08.04.0912

 52,000.00   650.00    80.00 THORN 'חי   
245,350.00 4.8 קרפ 40.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מלונאות   .../040 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     040 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

הדעסמל השיג ךרד 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
7.8 ק ר פ  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0018
6 רטוקב רוניצה  י"חח לש  םילבכ  רובע      
למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו ץניא      
מ"מ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 7.7      
הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת ןומיס טרסו      

 49,600.00    62.00   800.00 .)תרנצ תקפסמ אל י"חחו רטמ   
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0021
8 רטוקב רוניצה  י"חח לש  םילבכ  רובע      
למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו ץניא      
מ"מ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 8.01      
הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת ןומיס טרסו      

 25,200.00   126.00   200.00 .)תרנצ תקפסמ אל י"חחו רטמ   
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצחו הריפח     08.07.0045
יוסכו דופיר ללוכ םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ ,לוח      
410 דע קמועב הריפחה המדא יפדוע קוליסו      
םיחנומ 6" רטוקב תורוניצ 5-ל בחורו מ"ס      

 11,600.00    58.00   200.00 .רוניצ אלל ריחמה תחא הבכשב רטמ   
      
רליפ( למשח תרבח רובע הרוקמ ןוטב תחמוג     08.07.0057
,מ"ס 08 םינפ  בחור :תודימב )לופכ םינומ      
,מ"ס  522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג      
,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס  04 קמוע      

  2,700.00 1,350.00     2.00 'פמוק . סוליפו סוסיב  
      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.07.0060
הבוג מ"ס 061 םינפ בחור : תודימב למשח      
קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      
סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 05      

  5,080.00 2,540.00     2.00 'פמוק .סוליפו  
 94,180.00 7.8 קרפ 70.80 כ"הס  

      
8.8 ק ר פ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה ,הנקתה      
      
וניאו  יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ראב היריע לש ינכטה טרפמב ןייוצמהמ ערוג      
.עבש      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אללו םיידיב      
.םיידי תריפח וא הביצח      
      

80.80.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מלונאות   .../041 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     041 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

הדעסמל השיג ךרד 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןליתאילופ תרנצ תחנהל הלעת תריפח     08.08.0048
.ע.ק.י  גוסמ  מ"מ 05,04 57,36 םירטקב      
תרנצ  לש בוליש וא ,הכישמ טוח ללוכ 5.31      
דע חנות תרנצה ,םינומט םילבכו  ןליתאלופ      
'סמ לש הלבגה אלל תחא הבכשב םינק 4      
לוח דופיר ללוכ מ"ס 001 דע קמועב תובכשה      

  7,800.00    39.00   200.00 .ןומיס  טרס  תוברל  לוח יוסיכו רטמ   
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     08.08.0051
םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 36 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס יספ      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

  7,600.00    19.00   400.00 .שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     08.08.0054
םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 57 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס יספ      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

 10,000.00    25.00   400.00 שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
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      

  3,900.00    13.00   300.00 םוטיאה ירמוח רטמ   
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.08.0171
001 קמועו מ"ס 08 ימינפ רטוקב שרדנה      
י"ת יפל 521B גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס      

  7,950.00 1,590.00     5.00 489. 'חי   
 37,250.00 8.8 קרפ 80.80 כ"הס  
439,048.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מלונאות   .../042 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     042 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

הדעסמל השיג ךרד 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת כ ת מ  ת ו ד ו ב ע  80.04 ק ר פ  ת ת       
      
ךרד ךרואל לגר יכלוה תעונת ליבגמ הקעמ     40.08.0420
השימח גוסמ ינשוג ןרוא ץעמ םידומע ,רפעה      
מ"ס 08/51/51 תודימב תוחפל םירתכ      
'מ 3.1 לכ ןוטבה תורוק ךרואל םירבוחמ      
L613 מ"בלפ חפ ירזיבאו ינתיווז תועצמאב      
01 רטוקב L613 מ"בלפ יגרבו מ"מ 6 יבועב      
רמוחמ םילבח םיחותמ ץעה ידומע לכ ןיב .מ"מ      
.)ןותחתו יעצמא ןוילע( מ"ס 2 רטוקב יעבט      
'מ 31 ךרואב הקעמ תואמגוד ללוכ ריחמה      
.ןוטבה תרוק לע הירזיבא לכ רתאב תבכרומ      
תודובע יפיעסב וז ךרדל רפע תודובע.1 :הרעה      
יפיעסב וז ךרדל למשח תודובע.2 .הלילס      

126,000.00   300.00   420.00 הרואתו למשח תדובע רטמ   
126,000.00 תכתמ תודובע 80.04 כ"הס  
126,000.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
םא הנמטה תורגא תוברל חקפמהרושיאבו      
.ןנשי      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה םוסרפ      
      
      
      
      

10.15.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מלונאות   .../043 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     043 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

הדעסמל השיג ךרד 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
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      

  5,850.00     1.80 3,250.00 50.20.14 ףיעסחכ ר"מ   
  5,850.00 תונוש קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םיגוסמ תלוספ יוניפו הסמעה הריפח     51.02.0005

  7,000.00    20.00   350.00 .רשואמ הכיפש רתאל ק"מ   
      

  6,000.00    15.00   400.00 .חטשב תיללכ הריפח ק"מ  51.02.0050
      
ק"תת תויתשת רותיאל הריהז שושיג תריפח     51.02.0152
תדובע ,ה"מצ ילכ תללוכה ,עקרק יגוס לכב      

 10,000.00    50.00   200.00 'מ 5.1 דע קמועל ,ךרוצה תדימב םיידי רטמ   
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

 17,500.00     2.50 7,000.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
 40,500.00 רפע תודובע 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       
      

 28,600.00   130.00   220.00 .יעבט סורג רכרוכ רמוחמ עצמ ק"מ  51.03.0010
      
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      

146,250.00    45.00 3,250.00 .ק"מ 000, ק"מ   
174,850.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 כ"הס  
221,200.00 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  

1,016,078.00 הדעסמל השיג ךרד כ"הס
 

פ"צשב זוקינ וק 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1D ה ח ו ש  10 ק ר פ       
      

    600.00    20.00    30.00 .תוינכותל םאתהב החותפ הריפח ק"מ  01.0010
      
תחתמ מ"ס 001 לש יבועב 'א גוס עצמ     01.0020
תובכשב רוזיפ תוברל ,ןוטבה דוסי תפצרל      

  3,600.00   120.00    30.00 .89%-ל רקובמ קודיהו מ"ס 02 לש ק"מ   
      

  4,200.00 00.10.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../044 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     044 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

פ"צשב זוקינ וק 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,200.00 מהעברה      

      
      

  1,260.00    42.00    30.00 מ"ס 5 הזר ןוטב עצמ ר"מ  01.0030
      
04-ב ןוטבמ מ"ס 03 יבועב החושה תפצר     01.0040

  7,830.00   870.00     9.00 תינכותב םיעיפומה םיטרפל םאתהב ק"מ   
      

 30,940.00 1,190.00    26.00 מ"ס 03 יבועב החושה לש ןוטב תוריק ק"מ  01.0050
      
תוברל מ"ס 03 יבועב החושה לש הרקת     01.0060

 11,400.00   380.00    30.00 םיחתפ ר"מ   
      
החושה ךותב 02-ב ןוטבב דוביעו יולימ     01.0070

  4,000.00   400.00    10.00 תינכותב עיפומל םאתהב םילעתמ תריציל ק"מ   
      
םימ הנבמל דחוימ 04-ב ןוטב רובע תפסות     01.0080
טרפמל םאתהב ,52.1% סקפייז תפסותב      

  9,000.00   200.00    45.00 ףרוצמ ק"מ   
      
יטנמלא ללכ רובע ןויז תוטומו הדלפ תותשר     01.0090

 24,000.00 4,000.00     6.00 ןוטבה ןוט   
      
תמחלה י"ע ןוטבה תפצרל תחתמ םוטיא     01.0100
תוברל מ"מ 5 יבועב תינמוטיב העירי      

  2,100.00    70.00    30.00 .רמיירפ ר"מ   
      

  1,600.00    80.00    20.00 םיחפנתמ םיימיכ םימ ירצע עוביקו הקפסא רטמ  01.0110
      
תובכש שולש לש הזתהב ץוח תוריק םוטיא     01.0120

  5,500.00   110.00    50.00 טרפמל םאתהב םוגיטסמ ר"מ   
      
רמיירפ תבכש תחירמ י"ע םינפ תוריק םוטיא     01.0130

  3,000.00    60.00    50.00 "701 ליס פוט הקיס" לש תובכש שולשו ר"מ   
104,830.00 1D החוש 10 כ"הס  

      
ח ו ת י פ  - ם י ש י ב כ  - 15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
ם י מ  י ר י ב ע מ  ,ז ו ק י נ  50.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0950

 12,000.00   400.00    30.00 .רטמ 0.2 דע קמועב רטמ   
      
מ"ס 04 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0955

  4,400.00   440.00    10.00 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0990

 87,750.00   650.00   135.00 .רטמ 0.2 דע קמועב רטמ   
      
      

104,150.00 50.15.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../045 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     045 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

פ"צשב זוקינ וק 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
104,150.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 06 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0995

112,000.00   700.00   160.00 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.1010

270,000.00   900.00   300.00 .רטמ 0.2 דע קמועב רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.1015

 30,000.00 1,000.00    30.00 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.1035

 28,000.00 1,400.00    20.00 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.1040

150,000.00 1,500.00   100.00 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.1045

 32,000.00 1,600.00    20.00 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 081 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.1090

200,000.00 4,000.00    50.00 'מ 0.2 דע קמועב רטמ   
      
מ"ס 081 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.1095

820,000.00 4,100.00   200.00 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 081 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.1100

210,000.00 4,200.00    50.00 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב רטמ   
      
הרקב אתל מ"ס 081 רטוקב זוקינ וק רוביח     51.05.1666

  1,100.00 1,100.00     1.00 .םייק 'חי   
      
רוניצל 03-ב ןייוזמ ןוטבמ הנגה / הפיטע     51.05.1755
תוברל קמוע לכבו והשלכ רטוקב זוקינ      

  6,000.00   600.00    10.00 חקפמה תייחנה וא ןנכתמ טרפ י"פע הריפח ק"מ   
      
ןופיד תודובע רובע רוניצה ריחמל תפסות     51.05.1760
תכרעמ תועצמאב 'מ 5.3 לעמ קמועב      
METSYS LIAR"  תמגודכ תוכימת      
    EDILS", תרצות "WTL"  וא "UABREV  
    SE" - וא הינמרג OBSGNIR-K001S K X,  
ע"ש וא הינמרג UABREV SE תרצות      

  4,200.00   420.00    10.00 )הלעתה ריצב הדידמה( רשואמ רטמ   
      
ףוצירמ וא טלפסאמ הכרדמ / שיבכ תחיתפ     51.05.1765

    940.00    94.00    10.00 זוקינ וק תחנה רחאל םנוקיתו ר"מ   
      
      
      
      

1,968,390.00 50.15.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../046 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     046 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

פ"צשב זוקינ וק 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,968,390.00 מהעברה      

      
      
דע קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את     51.05.1820
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 051      

 27,000.00 4,500.00     6.00 D400 'חי   
      
קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את     51.05.1825
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002 דע מ"ס 151-מ      

  4,600.00 4,600.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את     51.05.1855
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע מ"ס 102-מ      

 11,600.00 5,800.00     2.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
קמועב מ"ס 051/051 תודימב הרקב את     51.05.1932
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 054 דע מ"ס 104-מ      

 24,000.00 12,000.00     2.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
קמועב מ"ס 052/052 תודימב הרקב את     51.05.2054
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 005 דע מ"ס 154-מ      

120,000.00 40,000.00     3.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
052 דע קמועב מ"ס 081 רטוקב הרקב את     51.05.2101
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס      

 10,000.00 10,000.00     1.00 D400 'חי   
      
153-מ קמועב מ"ס 081 רטוקב הרקב את     51.05.2104
06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 004 דע מ"ס      

 13,000.00 13,000.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 'חי   
      
104-מ קמועב מ"ס 081 רטוקב הרקב את     51.05.2105
06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 054 דע מ"ס      

 28,000.00 14,000.00     2.00 004D ןיממ מ"ס 'חי   
      
152-מ קמועב מ"ס 051 רטוקב הרקב את     51.05.2111
06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע מ"ס      

  7,000.00 7,000.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 'חי   
      
104-מ קמועב מ"ס 002 רטוקב הרקב את     51.05.2124
06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 054 דע מ"ס      

 18,000.00 18,000.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 'חי   
      
154-מ קמועב מ"ס 002 רטוקב הרקב את     51.05.2125
06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 005 דע מ"ס      

 19,000.00 19,000.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 'חי   
      
154-מ קמועב מ"ס 033 רטוקב הרקב את     51.05.2135
06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 005 דע מ"ס      

288,000.00 96,000.00     3.00 004D ןיממ מ"ס 'חי   
      

2,538,590.00 50.15.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../047 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     047 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

פ"צשב זוקינ וק 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,538,590.00 מהעברה      

      
      
אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ )קי'צנב( דוביע     51.05.2455
ללוכ מ"ס 06 רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ      

  1,200.00   400.00     3.00 הקוע ןוטיב 'חי   
      
אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ )קי'צנב( דוביע     51.05.2460
ללוכ מ"ס 08 רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ      

  2,580.00   430.00     6.00 הקוע ןוטיב 'חי   
      
אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ  )קי'צנב( דוביע     51.05.2465
ללוכ מ"ס 001 רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ      

    940.00   470.00     2.00 הקוע ןוטיב 'חי   
      
אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ  )קי'צנב( דוביע     51.05.2476
ללוכ מ"ס 081 רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ      

  4,200.00   700.00     6.00 הקוע ןוטיב 'חי   
      
תקצימ הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     51.05.2605
עבורמ וא מ"ס 06 רטוקב 004D ןיממ לזרב      
ןיממ ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע      

  7,200.00   400.00    18.00 D400 'חי   
      
מ"ס 08/54 תודימב תותשר 2 הטילק את     51.05.2685
הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק לכל      

 24,000.00 4,000.00     6.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש ןבאו 'חי   
      
םגד  מ"ס 07X02 תודימב זוקינ הכבש     51.05.2735
זוקינ תלעת לע הנקתהל ע"ש וא "ןדרי"      

  3,600.00   600.00     6.00 תחא תשרל ריחמה .תרגסמ תוברל ,)"רטג"( 'חי   
      
)םינטלוק( הטילקה יאתמ ריחמ תתחפה     51.05.2760
.לזרב תקצימ הפש ןבא עוציב יא רובע      

 -1,542.00  -257.00     6.00 תחא תשרל ריחמה 'חי   
      
תודימב 02-ב ןיוזמ ןוטבמ חטש ןטלוק     51.05.2910
'מ 0.2 דע קמועבו מ"ס 001X001 תוימינפ      
לש ןוילעה קלחב תנבלוגמ הדלפ תשר תוברל      

 12,000.00 6,000.00     2.00 הדירי יבלשו אתה 'חי   
      
ךתחב ע"ש וא  "03  ןיירדונגמ" זוקינ תלעת     51.05.2970
הכבש ללוכ מ"ס 04X04 ץוח  תודימב עבורמ      
הצק טנמלאו, ימינפ עופישו ןבלוגמ לזרבמ      

193,320.00 1,611.00   120.00 רוניצל רבעמו רטמ   
      
לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     51.05.3035
/ הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה תפיטע      

 13,500.00   270.00    50.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל שיבכ ק"מ   
      
      

2,799,588.00 50.15.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מלונאות   .../048 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     048 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

פ"צשב זוקינ וק 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,799,588.00 מהעברה      

      
      
רובע MSLC גוסמ ןוטב ריחמל תפסות     51.05.3040

    950.00    19.00    50.00 תורשקתה ריהמ ףסות ק"מ   
      
לעמ רטוקב םימייק זוקינ יוק תפיטשו יוקינ     51.05.3050

    360.00    18.00    20.00 מ"ס 08 רטמ   
      
לדוג לכב םימייק זוקינ יאת תפיטשו יוקנ     51.05.3055

    750.00   250.00     3.00 תלוספה קוליסו 'חי   
      
ואדיו תמלצמ תועצמאב םייק זוקינ וק םוליצ     51.05.3060
טרפמב  שרדנכ ,קסיד + חוד תקפסהו      

  7,455.00     7.00 1,065.00 .דחוימה רטמ   
      
ךרוצל רפע תודובע לש יללכ רושיו ךרד תצירפ     51.05.3070
זוקינה וק תודובע עוציבל השיג ךרד תרדסה      
.יתוחיטב עוציבו השיגל שרדנה לכ ללוכ      

 18,000.00    15.00 1,200.00 )יאוותה ךרוא יפל םולשתה( רטמ   
      
תדרוה רובע תוחושהו רוניצה ריחמל תפסות     51.05.3080
שביב תודובעה עוציבו םוהתה ימ סלפמ      
רושיאבו שרדיו הדימב ,ינכטה טרפמב טרופמכ      

 80,000.00   400.00   200.00 )היצפוא( פ"הנמ רטמ   
2,907,103.00 םימ יריבעמ ,זוקינ 50.15 כ"הס  
2,907,103.00 חותיפ - םישיבכ - 15 קרפ 15 כ"הס  

      
ת ו י צ י ק  ת ו מ י ר ז  ת ט י ל ק ל  ה ח ו ש  25 ק ר פ       
      
ם י נ ו ש  ז ו ק י נ  י ט נ מ ל א  15.25 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל מ"ס 06 רטוקב 004D דבכ ב.ב הסכמ     52.51.0725
הקוצי ןוטב תרקת לע הנקתהל תבשות      

  1,200.00   600.00     2.00 'פמוק רתאב  
      
ריק רגס )זוקינ תחוש ךותב( תנקתהו הקפסא     52.51.0903
רטוקב לוגע חתפל םיאתמ 613 מ"בלפמ      
םגד "GEREG" תמגוד מ"מ 008,1      
    "NOF0081QS" תוברל תוכיא הווש וא  
ילמשח ליעפמו מ"בלפמ הכימת תרגסמ      
תוכיא הווש וא "52QI KROTOR" תמגוד      
םיוולנה םירזיבאהו םירמוחה לכ תוברל      
תוברל זוקינה תחוש ךותב תמלשומ הנקתהל      
םיאתמה דיינ רוטרנגו ימוקמ למשח חול      

120,000.00 120,000.00     1.00 'פמוק ילמשחה רגסה תלעפהל  
      

 35,000.00 35,000.00     1.00 'פמוק מ"מ 004 רטוקב לבא ל"נכ 52.51.0904
156,200.00 םינוש זוקינ יטנמלא 15.25 כ"הס  

      
      

קובץ: מלונאות   .../049 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     049 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

פ"צשב זוקינ וק 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ד ל פ  ת ו ק ע מ  25.25 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגב 613 מ"בלפמ עובק וא דיינ הקעמ     52.52.0001
פ"ע םידומע ,לגר חול תוברל 'מ 01.1      
.ןוגיעל ןוטבב תונכהו ,תוינכותבש םיחוורמ      
םיגרב תוברל ןוגיעהו קוזיחה יליפורפ לכ      

  7,000.00   700.00    10.00 טרפ יפל .613 מ"בלפמ ויהי םימואהו רטמ   
      
לכ .'מ 01.1 הבוגב 613 מ"בלפמ די זחאמ     52.52.0003
םיגרב תוברל ןוגיעהו קוזיחה יליפורפ      

  2,400.00   600.00     4.00 טרפ יפל .613 מ"בלפמ ויהי םימואהו 'חי   
  9,400.00 הדלפ תוקעמ 25.25 כ"הס  

      
ת ו כ ב ס ו  ם י ס כ מ  35.25 ק ר פ  ת ת       
      
תולעת יוסיכל 613 מ"בלפמ הקוצי הכבס     52.53.0002
לש DLEWPIRG גוסמ םיחתפ וא\ו      
    EPOCS לכ מ"מ 4/03 חוטש לזרבמ א"ש וא  
ןגועמ מ"מ 5/05/05 ןתיוז ףקיהב ,מ"מ 33      
מ"בלפמ לכה ,שרדנכ עצמא יקוזיחו ,ןוטבב      

  5,600.00   700.00     8.00 טרפ יפל ,613 ר"מ   
      
וא\ו תולעת יוסיכל 613 מ"בלפמ קוצי הסכמ     52.53.0003
מ"מ 5/05/05 ןתיוז ףקיהב ,גוסמ םיחתפ      
לכה ,שרדנכ עצמא יקוזיחו ,ןוטבב ןגועמ      

  2,125.00   850.00     2.50 טרפ יפל ,613 מ"בלפמ ר"מ   
  7,725.00 תוכבסו םיסכמ 35.25 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו מ ל ו ס  45.25 ק ר פ  ת ת       
      
טרפ יפל 613 מ"בלפמ עובק הילע םלוס     52.54.0001
,תיתחתה הליענ ,םינוגיע ,םיקוזיח תוברל      
זחאמ ,תיליע הליענ תרשרש ,הכירד חטשמ      

  4,200.00   600.00     7.00 טרפ יפל לכה םלוסה שארב די רטמ   
  4,200.00 הדלפ תומלוס 45.25 כ"הס  

177,525.00 תויציק תומירז תטילקל החוש 25 כ"הס  
3,189,458.00 פ"צשב זוקינ וק כ"הס

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מלונאות   .../050 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021 )זוכיר( תואנולמ םימי ריע - תלח
דף מס':     050 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           1,274,685.00 םינבמב רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
םינקתמו            
    

              1,274,685.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                              27,500.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                 27,500.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                             727,944.00 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                             796,915.00 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת    
    

                             619,296.00 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
    

                             496,600.00 4.8 קרפ 40.80 קרפ תת    
    

                              94,300.00 7.8 קרפ 70.80 קרפ תת    
    

                             545,890.00 8.8 קרפ 80.80 קרפ תת    
    

              3,280,945.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                              49,500.00 םינקתמו םינבמב חיט תודובע 10.90 קרפ תת    
    

                 49,500.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                              60,000.00 םינבמב יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת    
םינקתמו            
    

                 60,000.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מלונאות   .../051 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     051 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

04 04 קרפ      
    

                             393,770.50 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                           2,954,900.00 תוגרדמו םיפוציר 60.04 קרפ תת    
    

                             214,750.00 תויעלסו תוריק 70.04 קרפ תת    
    

                             630,100.00 תכתמ תודובע 80.04 קרפ תת    
    

                             389,350.00 תימי הביבסב העיבצו תכתמ תודובע 90.04 קרפ תת    
    

                             769,350.00 רשוכ ינקתמ 01.04 קרפ תת    
    

                             188,400.00 טוהיר 11.04 קרפ תת    
    

              5,540,620.50 04 04 כ"הס                
    
הייקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                             250,100.00 הייקשה 10.14 קרפ תת    
    

                           1,021,950.00 תועיטנו ןוניג 20.14 קרפ תת    
    

              1,272,050.00 הייקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
חותיפ - םישיבכ - 15 קרפ 15 קרפ      
    

                             879,850.00 תונוש קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                           3,086,250.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                           1,437,500.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 קרפ תת    
    

                              40,162.00 ןוינחב זוקינו לועית תודובע 40.15 קרפ תת    
    

                           1,329,405.00 םימ יריבעמ ,זוקינ 50.15 קרפ תת    
    

                             111,479.50 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 90.15 קרפ תת    
    

              6,884,646.50 חותיפ - םישיבכ - 15 קרפ 15 כ"הס                
    
טלפסא תודובע 25 קרפ      
    

                           1,874,325.00 תועסימב תויטלפסא תובכש 10.25 קרפ תת    
תוכרדמו            
    

                              85,700.00 תונוש 20.25 קרפ תת    
    

              1,960,025.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס                
 
 

קובץ: מלונאות   .../052 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     052 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

20,349,972.00 םינוינחו םישיבכ 10 כ"הס                            
    
הדעסמל השיג ךרד 20 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             229,830.00 םינבמב רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
םינקתמו            
    

                229,830.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                              37,550.00 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                              24,718.00 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
    

                             245,350.00 4.8 קרפ 40.80 קרפ תת    
    

                              94,180.00 7.8 קרפ 70.80 קרפ תת    
    

                              37,250.00 8.8 קרפ 80.80 קרפ תת    
    

                439,048.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
יפונ חותיפ 04 קרפ      
    

                             126,000.00 תכתמ תודובע 80.04 קרפ תת    
    

                126,000.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס                
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

                               5,850.00 תונוש קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                              40,500.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                             174,850.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 קרפ תת    
    

                221,200.00 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                
 1,016,078.00 הדעסמל השיג ךרד 20 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מלונאות   .../053 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     053 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

פ"צשב זוקינ וק 30 הנבמ     
    
1D החוש 10 קרפ      
    

                104,830.00 1D החוש 10 כ"הס                
    
חותיפ - םישיבכ - 15 קרפ 15 קרפ      
    

                           2,907,103.00 םימ יריבעמ ,זוקינ 50.15 קרפ תת    
    

              2,907,103.00 חותיפ - םישיבכ - 15 קרפ 15 כ"הס                
    
תויציק תומירז תטילקל החוש 25 קרפ      
    

                             156,200.00 םינוש זוקינ יטנמלא 15.25 קרפ תת    
    

                               9,400.00 הדלפ תוקעמ 25.25 קרפ תת    
    

                               7,725.00 תוכבסו םיסכמ 35.25 קרפ תת    
    

                               4,200.00 הדלפ תומלוס 45.25 קרפ תת    
    

                177,525.00 תויציק תומירז תטילקל החוש 25 כ"הס                
 3,189,458.00 פ"צשב זוקינ וק 30 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מלונאות   .../054 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     054 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ    
   

              1,274,685.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                 27,500.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

              3,280,945.00 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                 49,500.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                 60,000.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

              5,540,620.50 04 04 קרפ   
   

              1,272,050.00 הייקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

              6,884,646.50 חותיפ - םישיבכ - 15 קרפ 15 קרפ   
   

              1,960,025.00 טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

20,349,972.00 םינוינחו םישיבכ 10 כ"הס               
   
הדעסמל השיג ךרד 20 הנבמ    
   

                229,830.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                439,048.00 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                126,000.00 יפונ חותיפ 04 קרפ   
   

                221,200.00 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

 1,016,078.00 הדעסמל השיג ךרד 20 כ"הס               
   
פ"צשב זוקינ וק 30 הנבמ    
   

                104,830.00 1D החוש 10 קרפ   
   

              2,907,103.00 חותיפ - םישיבכ - 15 קרפ 15 קרפ   
   

                177,525.00 תויציק תומירז תטילקל החוש 25 קרפ   
   

 3,189,458.00 פ"צשב זוקינ וק 30 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מלונאות   .../055 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

13/10/2021
דף מס':     055 רשוכ ינקתמ ןוכדע 'א בלש זרכמ

  
הנבמ ךס  

20,349,972.00 םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ  
  

 1,016,078.00 הדעסמל השיג ךרד 20 הנבמ  
  

 3,189,458.00 פ"צשב זוקינ וק 30 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
24,555,508.00  יללכ כ"הס  

  4,174,436.36 מ"עמ %71  
 28,729,944.36 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________ןלבקה םש
_____________ךיראת
____________המיתח
 

קובץ: מלונאות 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


