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

29/08/2021 י"בא ןב הקיחדב זקנ תלח
דף מס':     001 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד תודובע  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע - א צ ו מ  ן ק ת מ   20 ק ר פ       
ת ו א ס נ ו ל כ ו       
      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע   1.20 ק ר פ  ת ת       
      

    500.00    25.00    20.00 .מ"ס 5 הזר ןוטב  ר"מ  02.1.0010
      

  5,240.00 1,048.00     5.00 .מ"ס 03 בחורב תונותחת תורוק  ק"מ  02.1.0020
      

  4,000.00   200.00    20.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב תפצר  ר"מ  02.1.0030
      

 15,960.00 1,064.00    15.00 .מ"ס 03 יבועב ןקתמה לש ןוטב תוריק  ק"מ  02.1.0040
      

    693.00   231.00     3.00 .מ"ס 02 יבועב םוקמב תוקוצי ןוטב תרקת  ר"מ  02.1.0050
      
,8 הפישח תגרד ,04-ב ןוטב רובע תפסות      02.1.0060
םאתהב ,םימ הנבמל דחוימ סקפייז תפסותב      

  4,000.00   200.00    20.00 ףרוצמ טרפמל ק"מ   
      

 28,000.00 4,000.00     7.00 .תואסנולכ ללוכ ,םינוולוגמ ןויז תוטומ  ןוט  02.1.0070
      

  1,200.00    60.00    20.00 .םיחפנתמ םיימיכ םימ ירצע עוביקו הקפסא  רטמ  02.1.0080
      
י"ע תונותחת תורוקו תוריק לש ץוח םוטיא      02.1.0090
לש תובכש שולשו רמיירפ תבכש תחירמ      
לש תללוכ תומכב "םוגיטסמ סקלפ םוטיב"      

  1,950.00    65.00    30.00 ר"מ/ג"ק 5.4 ר"מ   
 61,543.00 ןוטב תודובע  1.20 כ"הס  

      
ת ו א ס נ ו ל כ   3.20 ק ר פ  ת ת       
      
טיינוטנב תסימת םע םיקוצי -04ב תואסנולכ      02.3.0010

 14,800.00   370.00    40.00 .רטמ 51 קמועל מ"ס 09 רטוקב רטמ   
 14,800.00 תואסנולכ  3.20 כ"הס  
 76,343.00 תואסנולכו ןוטב תודובע- אצומ ןקתמ  20 כ"הס  

      
ה ר ו א ת ו  ת ו ק ת ע ה  ,ל מ ש ח  'ב ע   80 ק ר פ       
ת י נ מ ז       
      
1.8 ק ר פ   1.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ      08.1.0096
יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ      

  2,880.00     8.00   360.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
      
      
      

  2,880.00 1.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     002 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד תודובע  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,880.00 מהעברה      

      
      
מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ      08.1.0102
יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ      

  4,320.00    12.00   360.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.1.0126
מ"מ 2.4 ןפוד יבועב 01 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
שר דנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

  4,100.00    41.00   100.00 .120.1.80 ףיעס יפל רטמ   
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את      08.1.0171
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

  9,540.00 1,590.00     6.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות      08.1.0199
הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ רובע      

  3,600.00   600.00     6.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B תכתממ קוצי לוגע  
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.1.0261
06 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
ידי תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  7,500.00    25.00   300.00 .עקרקה יגוס לכב ,םי רטמ   
      
02 לכ רובע 162.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות      08.1.0276
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      

    400.00     8.00    50.00 .מ"ס 06 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ רטמ   
      
לעמ ,עקרקה יגוס לכב תרנצל הלעת תריפח     08.1.0294
תרנצ ,קזב וק ,םימ ריבעמ( לושכמ תחתמ וא      
לש ובחורל מ''ס 04 בחורב ,)'וכו םימ      
תקיצי ללוכ ,תירושרש תרנצ תחנהל לושכמה      

    800.00    80.00    10.00 'פמוק .תרנצה תנגהל 02 -ב ןוט ב  
      
לושכמ לעמ תרנצ תנגהל 02-ב ןוטב תקיצי      08.1.0297
תשירד יפל( ,שרדייש םוקמ לכל וא/ו      

 12,000.00   300.00    40.00 .)חקפמה ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 45,140.00 1.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     003 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד תודובע  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 45,140.00 מהעברה      

      
      
תרנצ תחנה רובע ליבש/הכרדמ תחיתפ     08.1.0348
ןוטב/טלפסא תריבש, ךותיח ,רוסינ תוברל      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,ליבש/הכרדמה חטשב      
דע בחורו מ"ס 051 דע קמועל םיידי  תדובע      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס 06      
תרזחה ליבש/הכרדמ ןוקית ,עצמ תובכשב      
תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל בצמה      

 20,000.00   100.00   200.00 .תרנצה רטמ   
      
תוברל תרנצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     08.1.0351
םייק ןוטב/טלפסא תריבשו ךותיח ,רוסינ      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,םישיבכ חטשב      
בחורבו מ"ס 051 דע קמועל םיידי תדובעב      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס 06 דע      
בצמה תרזחה ,שיבכה ןוקית ,עצמה תובכשב      

  5,200.00   104.00    50.00 .תרנצה תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל רטמ   
      
יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי      08.1.0381
ןוטבמ קוצי 'מ 21-11 הבוגב 063.1.80 ףיעס      

  7,800.00 1,300.00     6.00 'פמוק .מ"ס 071/09/09 תודימב 03 -ב  
      
,םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.1.0456
תלוספ ףוסיא רתאל ותרבעהו ותאצוה      
יפל ,תוכמסומה תויושרה י''ע רשואמה      
חטשה ינפ תרזחה ללוכ ,חקפמה תייחנה      
תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ יולימב םתומדקל      

  1,560.00   260.00     6.00 .ףוציר וא/ו טלפסא ןוקית תוברל 'חי   
      
הבוגב הדלפמ םייק הרואת דומע קוריפ      08.1.0465
,ויביכרמ לכו םיסנפ ,תועורז ללוכ ,'מ 21-9      
הנזהה לבכו למשח ירוביח קוריפ ללוכ      

  4,200.00   700.00     6.00 'פמוק .חקפמה הרויש םוקמל  ותרבעהו ,םדודיבו  
      
ללוכ ,תמייק הרואת תייזכרמל תורבחתה     08.1.0492
יפל הקראה יכילומו םילבכ ,תרנצ תרטמה      
לכ ,דוסיה ךרד םירבחתמה םילגעמה 'סמ      
וא/ו תפסות ,םישרדנה םימואיתהו םירוביחה      
םאתהב היזכרמב םילגעמל טוליש ן וכדיע      
םוטיא ,טוויח ,תוינכותהו למשח תונזהל      

    514.00   514.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו תרנצה  
      
      
      
      
      
      

 84,414.00 1.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     004 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד תודובע  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 84,414.00 מהעברה      

      
      
תרטמה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.1.0495
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 ,דוס יב      
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  
      
ללוכ ,רבעמ יאת ינש ןיב תמייק תרנצ יוקינ     08.1.0528
רטוקב הכישמ טוח תלחשה ,תומיתס תחיתפ      
תווצקב םיאתה יוקינ ,רוזש ןוליינמ מ"מ 8      
ץצח יולימו ,תלוספ לש גוס לכמ תרנצה      

  2,520.00   630.00     4.00 'פמוק .מ"ס 5 יבועב  
 88,694.00 1.8 קרפ  1.80 כ"הס  

      
2.8 ק ר פ   2.80 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע      08.2.0093
ךרואב 660.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 25,800.00 4,300.00     6.00 'פמוק .'מ 8.01  
      
הדלפמ היושע מ"ס 051 ךרואב הלופכ עורז      08.2.0366

  3,420.00   570.00     6.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
תנוולוגמ הדלפ לע העיבצ רובע תפסות     08.2.0444
,)םיה תפשמ מ"ק 2 דע( תימי הריואל רונתב      
העיבצה( רונתב העיבצ לש א"מ 1 ל ריחמה      
לש לקופא טרפמ תמגודכ )תימי הריוואל      
,תנוולוגמ הדלפ לע רוהט רטסאילופ תעיבצ      
ןיבה הדעווה תאצוהבש 11 טרפמ יפלו      
תלבק תוברל ,י.תל םאתהבו תידרשמ      
העיבצה לע בתכב םינש 5-ל תוירחא      

 13,950.00   155.00    90.00 .לעפמהמ רטמ   
 43,170.00 2.8 קרפ  2.80 כ"הס  

      
3.8 ק ר פ   3.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ      08.3.0045

  1,920.00   320.00     6.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
ר"ממ 5.1X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ      08.3.0069

    810.00     9.00    90.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
      
      

  2,730.00 3.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     005 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד תודובע  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,730.00 מהעברה      

      
      
ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ      08.3.0126
ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 16,920.00    47.00   360.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ תויפוס רטמ   
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      08.3.0336
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

  9,360.00    26.00   360.00 08.3.327 רטמ   
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא      08.3.0390
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 6 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

  3,796.00   949.00     4.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
תשוחנמ יושע םיליצנטופ תאוושה ספ      08.3.0408
מ''ס  03 ךרואב ,מ''מ 4X04 ךתח תודימב      
םיגרב ,םירוח ללוכ הספוקב ןקתומה ,תוחפל      

  1,860.00   310.00     6.00 'פמוק .הקראה ירוביחל םימואו  
      
יפל ,םילגד 2-ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.3.0441
ותואמ יונב 50.50.60.80 ףיעס 80 טרפמ      
עובצו ןוולוגמ הרואתה דומע ומכ תכתמ גוס      

    690.00   115.00     6.00 'פמוק .טרפ יפל דומעה עבצנ וב עבצל ההז עבצב  
      
דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.3.0444
העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ ידומעב      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב רשאו      
יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה . תיננגה      
עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא תויחנה      
יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה דומעה      

  1,278.00   213.00     6.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג ללוכ דוסיה  
      
ןיירושמ עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.3.0447
    45PI יצח  םרז  קספמ תפסות תוברל  
לעב א"ק 01 רפמא 61 יבטוק וד יטמטוא      
רוביח לבכו םירזיבא שגמ לע דחא לודומ      
    2X3 .YX2N 5 תיבל דעו שגמהמ ר"ממ  
ןוקיליס י"ע רוביחה  רוזא םוטיא תוברל עקת      

    798.00   133.00     6.00 'פמוק .םשג ימ תרידח תעינמל  
      
סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     08.3.0465
םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח      
קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב      
למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל      
תריסמ תוברל ,טרפמב שרדנל םאתהבו      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת      
ןקתמה רוביחל ורושיאו הקידבה תואצות      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .חתמל  
 38,432.00 3.8 קרפ  3.80 כ"הס  

קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     006 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד תודובע  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
7.8 ק ר פ   7.80 ק ר פ  ת ת       
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת לש הריפח     08.7.0042
,לוח יוסכו דופיר ללוכ םילכב וא/ו םיידיב      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ      
דע לש קמועב הריפחה המדא יפדוע קוליסו      
6" רטוקב תורוניצ 5-ל בחורו מ" ס 041      

  2,250.00    45.00    50.00 .רוניצ אלל ריחמה תחא הבכשב םיחנומ רטמ   
      
רליפ( למשח תרבח רובע הרוקמ ןוטב תחמוג     08.7.0057
,מ"ס 08 םינפ  בחור :תודימב )לופכ םינומ      
,מ"ס  522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג      
, ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס  04 קמוע      

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק . סוליפו סוסיב  
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.7.0087
תרבח לש  םילבכ  רובע הנכומ הריפחב      
ללוכ ,ץניא 4 לש רטוקב רוניצה .למשח      
הכישמ טוח ,למשח 'בח ינסחממ הלבוה      
טרפמ יפל ,ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 ןוליינמ      

    800.00     8.00   100.00 .טרפ יפל 70.30.80 ףיעס 80 רטמ   
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.7.0090
תרבח לש  םילבכ  רובע הנכומ הריפחב      
ללוכ ,ץניא 6 לש רטוקב רוניצה .למשח      
הכישמ טוח ,למשח 'בח ינסחממ הלבוה      
טרפמ יפל ,ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 ןוליינמ      

  1,000.00    10.00   100.00 .טרפ יפל 70.30.80 ףיעס  80 רטמ   
      
תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.7.0102
קוחב שרדנכ י"חח לש ךומנ חתמ ילבכ םע      
שושיג תריפח ,ןוטב ,םילוורש ללוכ למשחה      
ה עוצב 'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועל תינדי      

    710.00   355.00     2.00 'פמוק .טרפ יפל לכה תוימרתו תוינכמ תונג  
      
תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.7.0105
קוחב שרדנכ י"חח לש הובג חתמ ילבכ םע      
שושיג תריפח ,ןוטב ,םילוורש ללוכ למשחה      
ב ללוכ 'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועל תינדי      

  1,064.00   532.00     2.00 'פמוק .טרפ יפל לכה תוימרתו תוינכמ תונגה עוצ  
  7,174.00 7.8 קרפ  7.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     007 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד תודובע  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
8.8 ק ר פ   8.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןליתאילופ תרנצ תחנהל הלעת תריפח     08.8.0051
.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 םינ ק 4      
לוח דופיר ללוכ מ"ס 021 דע קמועב תובכשה      

  3,750.00    25.00   150.00 .ןומיס  טרס  תוברל  לוח יוסיכו רטמ   
      
תרנצל הלעתב רופחה רמוחה תפלחה     08.8.0078
כ"מפמ לוחב מ"ס 021 דע קמועב ןליתאילופ      
רקובמ קודיה קית םיעצמה תיתחת דע 444      
לש תופיפצ  תלבקל דע מ"ס 02 לש תובכשב      
םוקמל רופחה רמוחה יוניפ ת וברל ,89%      
חקפמ תויחנהו טרפ יפל  לכה  חוקפה הרויש      
קזב טרפמו רתאב טקייורפה תלהנמו קזבה      

  1,950.00    13.00   150.00 .7 קרפ רטמ   
      
רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ ןליתאילופ רוניצ     08.8.0093
רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ טוח םע מ"מ 05      
תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8      
ק זב טרדנטס תבג ורטסלפ וא טסלפ רצמ      
עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב חנומ      
ללוכ 2701 קרפ קזב לש דחוימ ינכט טרפמו      

 20,800.00    13.00 1,600.00 םוטיאה ירמוח לכ רטמ   
      
וא 11 .ע.ק.י תרנצל תוילניגרוא תופומ      08.8.0105

    768.00    48.00    16.00 'פמוק .05 רטוקב תרנצ רוביחל 5.31 .ע.ק.י  
      
אתל רטוקו גוס לכמ השדח תרנצ רוביח      08.8.0156
קרפ קזב טרפמ יפל םייק ףעס ןורא וא ,םייק      

  2,060.00   515.00     4.00 'פמוק .רתאב חקפמה תויחנהו 0701,1701,2701  
      
ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.8.0165
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 ק זב טרפמ      
A2  גוסמ אתה רתאב חקפמה תויחנהו      
הסכמ ללוכ מ"ס 312/761/511 תודימב      

 12,800.00 6,400.00     2.00 'פמוק .קזב טרדנטס יתכרדמ  
      
בוג לש גוס לכמ תרגסמ תפלחהו המאתה     08.8.0177
דע ךרוצה תדימב תוהבגה ללוכ גוס לכמ קזב      
הריפח ללוכ 03-ב  ןייוזמ ןוטב י"ע 'מ 7.0      
ללוכ ,ותומדקל חטשה תרזחהו אתל ביבסמ      
בוגה גג ןוקיתו השדחה תרגסמה ןוטי ב      
תרגסמה תלבוה תוברל 'ךרוצה תדימב      

    976.00   488.00     2.00 'פמוק .הדובעה רתאל ןסחמהמ השדחה  
      

 43,104.00 8.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     008 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד תודובע  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 43,104.00 מהעברה      

      
      
ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.8.0216
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 ק זב טרפמ      
6H  גוסמ אתה רתאב חקפמה תויחנהו      
הסכמ ללוכ מ"ס 312/761/511 תודימב      

 10,526.00 5,263.00     2.00 'פמוק .יטרדנטס יתכרדמ  
      
ידומע 51 רובע םלשומ תינמז הרואת ןקתמ     08.8.0231
םע םיימורט ןוטב תודוסי 51 ,ללוכ הרואת      
ידומע 01, 'מ 1*1*1 תודימב תומוטק תוניפ      
רוביחל למשח לבכ ,רטמ 01/5.8 הבוגב ץע      
עורז תמגודכ ןוולוגמ לזרב תועורז ,םידומעה      
ללוכו ,10701225 טקמ "תורוא שעג" תרצות      

 35,500.00 17,750.00     2.00 'פמוק )432.8.80( אבה ףיעסב הלוכתה ךשמה תא  
      
ץעמ ינמז הרואת ןקתמ לש הקתעהו קוריפ     08.8.0237
לע ןקתומ ויקלח לכ לע םידומע 51 דע ליכמה      
,ןוטב תויבוק לש הקתעה ללוכ ןוטב תויבוק      
ש דחמ ורוביחו למשחה רוקממ ןקתמה קותינ      
ינפל ךמסומ למשח קדוב לש רושיא ללוכ      
הבצהו ינמזה הרואתה ןקתמ לש ותלעפה      
חקפמ תייחנהל םאתהב לכה שדח םוקמב      

                      1.00 'פמוק .הדובעה רתאב  
 89,130.00 8.8 קרפ  8.80 כ"הס  

      
ם נ י א ש  ם י פ י ע ס  - 9.8 ק ר פ   9.80 ק ר פ  ת ת       
ן ו ר י ח מ ב       
      
W051 ,םידל 69 דל תובוחר תרואת ףוג      08.9.0024
REDERHCS תרצותמ OECET 20 תמגוד      
ללוכו רשואמ ע"ש וא טייליטיס י"ע קוושמה      

 49,248.00 4,104.00    12.00 .810.40.80 ףיעס יפל שרדנה לכ 'חי   
      
ללוכ ,םייק למשח אתל תורבחתהו הרידח     08.9.0129
,הריפח ,םייקה אתל השדח תרנצ רוביח      
לע הנגהו ,שרדנש לככ ,םישדח םירוח עוצב      
יוקינ ,הדובעה עוציב ןמזב םימייק םילבכ      
ריחמה ,ותומדקל חטשה ינפ תרזחה ו אתה      

  1,002.00   501.00     2.00 'פמוק .טלפמוק , אתל תרבחתמה תרנצה תומכ לכל  
      
      
      
      
      
      

 50,250.00 9.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     009 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד תודובע  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 50,250.00 מהעברה      

      
      
שגמ חתפ רובע ל"נה הרואת דומעל תפסות     08.9.0130
הדרפה תציחמ ללוכ ,המלצמ רובע ףסונ דויצ      
1" רטוקב ןוולוגמ הדלפ רוניצו תימינפ      
דעו ףסונה חתפהמ דומעה ללחב ךתורמ      
ףא ללוכ המלצמה תנקתה סלפמב האיציל      

  1,286.00   643.00     2.00 .החנמ טרפ יפל תומלשב לכה םימ 'חי   
      
05 הדובע רדת(  ILAD/CLP  הצק תדיחי     08.9.0150
,הרואתה דומעב וא ףוגב ןקתומה  )ץרה      
    56PI, תרושקתב הרואתה ףוג לע הטילשל  
    ILAD, םגד , תמגודכ: PI-GID-MDS-NE  
תושירדל הנועה מ"עב  קטלנא  י"ע קוושמה      

  4,836.00   403.00    12.00 ב"צמה ינכטה טרפמה 'חי   
      
לע הביאש רוב הנבמל תודוסי תקראה ןקתמ     08.9.0417
תריצי ללוכ, תעבט ללוכ למשחה קוח יפ      
לש םיכותיר תועצמאב תילמשח תופיצר      
ספ תרזעבו תוחפל מ"מ 21 רטוקב ןויז ילזרב      
,הקיציב םינומט ר"ממ 4X05 תודימב הדלפ      
תאיציל ,דוסיה תדורטקלאל םיכותיר עוציב      
תוניפב דצ לכב תואיצי ללוכ ,פ"הפ לא םיחלפ      
מ"ס 51X51 תודימב תניירושמ הספוקב      

  1,280.00    16.00    80.00 קמועבו ר"מ   
 57,652.00 ןוריחמב םניאש םיפיעס - 9.8 קרפ  9.80 כ"הס  
324,252.00 תינמז הרואתו תוקתעה ,למשח 'בע  80 כ"הס  

      
ת ו ת ש ר -ף ו ח ה  ק ו צ מ  ל ע  ה נ ג ה   62 ק ר פ       
ר פ ע  י ר מ ס מ ו  ה נ ג ה       
      
י ר מ ס מ ו  ה נ ג ה  ת ו ת ש ר   1.62 ק ר פ  ת ת       
ר פ ע       
      
גוסמ תונבלוגמ הדלפ תותשרב קוצמה תנגה      26.1.0010
    )IREFACCAM( לכ תא ללוכ ,ךרע הווש וא  
ריחמה .תותשר ןוגיעו הסירפל שורדה דויצה      

 64,000.00    80.00   800.00 .דחוימה טרפמב רומאה לכ תא ללוכ ר"מ   
      
תנבלוגמ הדלפמ ןורדמה בוצייל רפע ירמסמ     26.1.0020
-4כ ךרואבו מ"מ 52 רטוקב "קדויד" גוסמ      
תאו טרפמב רומאה לכ תא ללוכ ריחמה .רטמ      
תה ,סייד יולימ ,החידקל שורדה דויצה לכ      

217,500.00   290.00   750.00 .טלפמוק הדובע - הליענו םירמסמ תנק רטמ   
      
      
      
      
      

281,500.00 1.62.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     010 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד תודובע  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
281,500.00 מהעברה      

      
      
,מ"ס -21-8כ יבועב קוצמה ןופידל זתומ ןוטב     26.1.0030
לכ תא ,טנמגיפ ןליפורפילופ יביס ,לזרב ללוכ      
שורדה דויצה לכ תאו דחוימה טרפמב רומאה      
הבוג ב םיבלשב הדובע .הדובעה עוציבל      
תסנכה םע םואתבו רטמ -52.1כ לש תועוצר      

272,000.00   340.00   800.00 .רפע ירמסמ ר"מ   
553,500.00 רפע ירמסמו הנגה תותשר  1.62 כ"הס  
553,500.00 רפע ירמסמו הנגה תותשר-ףוחה קוצמ לע הנגה  62 כ"הס  

      
י ש א ר  ז ק נ  ת נ ק ת ה ל  ת ו ד ו ב ע   15 ק ר פ       
ה ק י ח ד ב       
      
ת ח ו ש ב  ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ   0.15 ק ר פ  ת ת       
)ה ק י ח ד ה  ר י פ  ך ו ת ב ( ר ג ס       
      
תורגסמ תודובעו םירזיבא תנקתהו הקפסא     51.0.0010
,תומלוס :ללוכ חודיקה ריפ ךותב רגס תחושב      
טרופמכ םירזיבאה לכו תוקעמ ,םיטסדופ      
רטוקב שיבכל םימיאתמ םיסכמ ,טרפב      
טרופמכ לכהו ,טרפב ןמוסמכ תודימבו      
שרדנה לכו םירזיבאה לכ ,דחוימה טרפמב      
תנקתהו הקפסא דובע (.תומלשב טרפב      
םירזיבאו ינכמ רגס ,םירזיבאו הביאש ךרעמ      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק )דרפנב םלושי  
      
מ"בלפמ עבורמ  חתפל םיאתמ ריק רגס     51.0.0017
    L613 04.1 תודימב חתפלX00.2 תמגוד 'מ  
ףלש" י"ע קפוסמה "GEREG" תרצות      
ללוכ מ"בלפמ תוכימת תרגסמ םע "הסדנה      
הנקתהל םיאתמו םו טא ילמשח   ליעפמ      
םיקפוסמה ריג םע ינדי ליעפמו זוקינ תחושב      
,ליעפמל למשח רוביח ללוכו רגסה םע דחי      
תנקתהל שרדנה לכו םירזיבאו םירמוחה לכ      

110,000.00 110,000.00     1.00 'פמוק ( זוקינ תחושב רגסה  
      
תלבוה :ללוכ זוקינ תחושב ריק רגס תנקתה     51.0.0018
םיאתמ המרה דויצ ,ויביכרמ לכ לע רגסה      
מ"בלבמ םיגרב ,רזע ירזיבאו דויצ ,ותנקתהל      
ל לוכ ןרציה תויחנה יפל שרדנה לכו , 613      

 14,000.00 14,000.00     1.00 'פמוק עוציבה יישקב תולת אללו ורושיא  
      
ףדמ םותסש לש הנקתהו הקפסא     51.0.0021
רטוק רוניצ לע החושב תנקתהל ןליתאילופמ      
לוגע חתפל החושה ריק לע מ"מ 002 -061      
ללוכ , תבבוס המיטא ןליתאילופ  רוניצ לע      
לכו מ"בלפ יגרבו החושה ריקל תוכימת      

  3,000.00 1,500.00     2.00 שרדנה 'חי   
157,000.00 0.15.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     011 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד תודובע  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
157,000.00 מהעברה      

      
      
רטוקב 01 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     51.0.0226
ךותב( ץייק תומירזל הקינס וק עטק-מ"מ 002      
ןב 'דשב בויב תחושל רוביחל דעו החושה      
ירזיבא ,תותשק ,םיחפסה לכ ללוכ ,)י"בא      
הקינס וק תנקתהל שרדנה לכו הדלפל רבעמ      

 10,000.00   200.00    50.00 .טלפמוק רטמ   
      
ריפה ריק ןיב חוורמב הקיחדה ריפ יולימ      51.0.0227
הבוג דע MSLC תבורעתב ,םירזיבא תחושל      

 86,800.00   310.00   280.00 שיבכל אצמ תובכש ק"מ   
      
ריפב החושב תויציק תומירז תביאש ךרעמ     51.0.0228
הבאשמ לש הנקתהו הקפסא :ללוכ הקיחדה      
ש"קמ 02  לש הקיפסל םיכפשל הלובט      
,םירזיבאה לכ  לכללוכ רטמ 52 דע דמועל      
יעטק תוברל ,התנקתהל םינוגיע ה ,םירמוחה      
הדלפו מ"מ 522-061 ןליתאילופ תורונצ      
ןפודל  םינגועמ החושה ךותב  ,6" רטוקב      
תורוניצ ,הבאשמל ריהמ רוביח ,החושה      

 45,000.00 45,000.00     1.00 'פמוק ל מ"בלפ םיליבומ  
      
הקינס וק לע( 4" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ      51.0.0318
םירזבאה לכ ללוכ )ןוקירה תבאשממ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק רוביחל םישורדה  
      
םינגוא ללוכ 6" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ     51.0.0320
םיאתמ ,EP תרנצמ רבעמ ירזיבאו םיידגנ      
טומ ללוכו בויב/זוקינ תחושב הנקתהל      
השילג רוניצב( טומה לע עגהו הכראה      
יטרפב ןמוסמכ לכה )הב יאשה תקועמ      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק החושה  
      
םגד הקיצי לזרב יושע בויבל רזוח לא םותסש     51.0.0358
    "040-RN" ריצו ןוילע חתפ םע ע"ש וא  
ץחלל ,תלוקשמו תלוקשמל עורז ,טלוב/ךרואמ      
, םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 01 לש הדובע      
הקינס וק לע( 6" רטוקב ,ןוגיע יגרבו םימטא      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק )תויציק תומירזל הבאשממ  
      
מ"ס 521 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      51.0.0955

 10,260.00 1,800.00     5.70 הקיחדה ריפ ךותב םינקתומ רטמ   
      
מ"ס 521 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      51.0.0965

 75,400.00 2,000.00    37.70 'מ 5.5 דע 'מ  -5.3מ קמועב רטמ   
395,460.00 )הקיחדה ריפ ךותב( רגס תחושב םירזיבאו דויצ  0.15 כ"הס  

      
      
      

קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     012 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד תודובע  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ת ש ת  ת נ ק ת ה ו  ה ק ת ע ה   1.15 ק ר פ  ת ת       
ה ק י ח ד  ר י פ  ע ו צ י ב ל  ב ו י ב ו  ם י מ       
      
יבועו 04" רטוק הדלפמ ןגמ רוניצ תקפסא      51.1.0001

 37,500.00 2,500.00    15.00 2/1"  ןפוד רטמ   
      
04" רטוק הדלפמ ןגמ רוניצל יכנא חודיק      51.1.0002
טרפמב טרופמה לכ ללוכ 2/1"  ןפוד יבועו      

220,000.00 220,000.00     1.00 'פמוק דחוימה  
      
רוניצו חודיקה רוניצ ןיב חוורמ םוטיא      51.1.0003
תוינכתבש ינורקעה טרפה יפ לע לע הרהנמה      
,תודובעה לכ ללוכ ןלבקה תעצה יפ לע וא       

 22,000.00 22,000.00     1.00 'פמוק ביציו םוטא ףתושמ ללח תריציל םירמוחה  
      
םינפ  רטוקב הלוגע תימורט  הרקב תחוש     51.1.0005
טרפה יפ לע 'מ 57.4 דע קמועבו 'מ 08.1      
תעבט רתאב הקוצי תיתחת  ללוכ ,תוינכתבש      
צ םירוביחל תונכה ,הדלפה רוניצה לע ןוגיע      
הסכמו הדבכ הרקת  ,םוטיאה תעבט ,םיידי      
06 רטוקב 984 י"ת יפל 004D ןיממ .ב.ב      
תוברל "זוקינ- הינתנ תיריע" בותיכ םע מ"ס      

 18,000.00 18,000.00     1.00 שיבכב טלפסאל המאתה 'חי   
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     51.1.0056
ןפוד יבוע 6" רטוקב ךותירל הדח הזאפ      
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע 23/5"      
חנומ טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת      
םימ וק עטק תקתע( קמוע לכל ע קרקב      

  5,122.00   256.10    20.00 )ריפה עוציבל רטמ   
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     51.1.0057
ןפוד יבוע 4" רטוקב ךותירל הדח הזאפ      
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע 23/5"      
חנומ טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת      
םימ וק עטק תקתעה( קמוע לכל ע קרקב      

  3,924.00   196.20    20.00 )ריפה עוציבל רטמ   
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     51.1.0058
ןפוד יבוע 3" רטוקב ךותירל הדח הזאפ      
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע 23/5"      
חנומ טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת      
םימ רוניצ עטק תקתעה-קמוע לכל ע קרקב      

  1,663.00   166.30    10.00 )הקיחד ריפ תינבל רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ      51.1.0060
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

  2,710.00   135.50    20.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
      
      

310,919.00 1.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     013 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד תודובע  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
310,919.00 מהעברה      

      
      
ב יולימ , קמוע לכבו רטוק לכב תוחוש לוטיב     51.1.0070
    MSLC הנבמל דעו אתה תיתחתמ  
קוריפ ,אתה ףקיהבו טלפסא תיתחת/שיבכה      
רחא קלח לכ וא הסכמהו הרקת ,תוילוח      
רשואמ םוקמל קחרמ לכל תלוספה קוליסו      
קוריפ ללוכ ףיעסה ,שרדייו הדימב( .קוחכ      
ללחה יולימ תיתחתה תוברל ואולמב אתה      

  3,372.00   843.00     4.00 .)ליעל ןייוצש יפכ קוליסו 'חי   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ      51.1.0090
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 14,430.00   288.60    50.00 'מ 52.5 דעו 67.4-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ      51.1.0108
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

  1,080.00   360.00     3.00 'מ 52.5 דעו 67.4-מ קמועב רטמ   
      
רטוק לכב ,גוס לכמ רוניצ לש םיעטקב קוריפ     51.1.0170
קחרמ לכל רמוחה קוליס תוברל קמוע לכבו      
תרחא הארוה יפל וא\ו קולחכ רשואמ םוקמלו      
הנת ומ םולשתהו עוציבה(  דיגאת\ תושר לש      
ןמויב םושיר ךות חקפמה רושיאבו השירדב      

  6,250.00    62.50   100.00 .)הדובע רטמ   
      
תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     51.1.0306
הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
קמוע לכבו רטוק לכב םימ תרנצ תחנה ךרוצל      
פה ינפל  בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו      
-ב רזוח יולימו הנבמה רוזחש תוברל החית      

 23,940.00   239.40   100.00 .הכרדמ וא\ו שיבכה הנבמל דע MSLC רטמ   
      
4" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח      51.1.0454

  6,520.00 1,630.00     4.00 'פמוק 4" -6" רטוקב והשלכ גוסמ םייק וקל  
      
אתל מ"מ 061 רטוקב שדח בויב וק רוביח     51.1.0508
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתר גש      
יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס ,      

    816.60   816.60     1.00 .הרקב אתל יטרדנטסה טרפ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

367,327.60 1.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     014 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד תודובע  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
367,327.60 מהעברה      

      
      
אתל מ"מ 002 רטוקב שדח בויב וק רוביח     51.1.0510
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתר גש      
יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס ,      

  4,439.50   887.90     5.00 .הרקב אתל יטרדנטסה טרפ 'חי   
      
בויב וק לש ינמז קותינ ךרוצל םיכפש תביאש     51.1.0660
םיכפשל הלובט הבאשמ תועצמאב םייק      
םייק בויב אתב ש"קמ 002 לש הקיפסל      
ןליתאילופ רונצ עטק תוברל      
ןגועמ בויב התקיפסל םאתהב522-011      
'מ 07 ךרואב ל"נכ רונצו אתה ןפודל תולשב      
ריהמ רוביח,עקרקה ינפ לע חנומ      
תכרעמה תקזחא,למשח תקפסא,הבאשמל      
ךשמהב המירז תקספה ךרוצל שרדנה לכו      

  7,546.00 1,509.20     5.00 וקה ע"י   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     51.1.0661
הרקת תוברל רטמ 57.1 דעו 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "2 555      
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

  6,922.00 3,461.00     2.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש,למס 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     51.1.0662
הרקת תוברל רטמ 57.2 דעו 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1Bלמרכ"  וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "2 555      
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

  4,216.10 4,216.10     1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש,למס 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     51.1.0663
הרקת תוברל רטמ 57.2 דעו 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "2 555      
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

  3,800.00 3,800.00     1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש,למס 'חי   
      
      
      

394,251.20 1.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     015 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד תודובע  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
394,251.20 מהעברה      

      
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     51.1.0664
הרקת תוברל רטמ 52.3 דעו 67.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "2 555      
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

  4,000.00 4,000.00     1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש,למס 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     51.1.0665
הרקת תוברל רטמ 57.3 דעו 62.3-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "2 555      
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

  4,500.00 4,500.00     1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש,למס 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     51.1.0666
תוברל רטמ 52.4 דעו 57.3 -מ קמועבו      
הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט הרקת      
וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט 5.21 סמועל      
מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  "1B 555 2 למרכ"      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות      
לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש,למס 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     51.1.0667
הרקת תוברל רטמ 57.4 דעו 52.4-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
5552 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    1B" ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע"  
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו      

  5,500.00 5,500.00     1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     51.1.0668
הרקת תוברל רטמ 52.5 דעו 57.4-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
5552 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    1B" ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע"  
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו      

  9,000.00 9,000.00     1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה 'חי   
422,251.20 הקיחד ריפ עוציבל בויבו םימ תויתשת תנקתהו הקתעה  1.15 כ"הס  

      
      
      

קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     016 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד תודובע  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
61 ד ע  ק מ ו ע ב  ה ק י ח ד  ר י פ   2.15 ק ר פ  ת ת       
ר ט מ       
      
תטישב מ"ס 08 רטוקב ןופיד תואסנולכ      51.2.0010

240,990.00   290.00   831.00 .טיינוטנב רטמ   
      
תטישב מ"ס 001 רטוקב ןופיד תואסנולכ      51.2.0020

 61,600.00   400.00   154.00 .טיינוטנב רטמ   
      

 47,875.00 1,250.00    38.30 .ןופידה תואסנולכ לעמ הקוצי רשק תרוק  ק"מ  51.2.0030
      
דגנכ מ"ס 04 יבועב הבוגת ריק תקיצי      51.2.0050

  5,400.00   225.00    24.00 .ןופידה תואסנולכ ר"מ   
      

  2,100.00    25.00    84.00 .מ"ס 5 הזר ןוטב עצמ  ר"מ  51.2.0060
      
ללוכ ,מ"ס 03 יבועב ריפה לש ןוטב תפצר      51.2.0070

 20,412.00   243.00    84.00 .ןופידה תואסנולכל םיצוק חודיק ר"מ   
      

196,800.00 3,280.00    60.00 .תואסנולכ ללוכ ןויז תוטומו הדלפ תותשר  ןוט  51.2.0080
      
.ןופידה תואסנולכ לש הכימתל הדלפ תורוק      51.2.0090
ןתרבעו קוריפ ,הבכרה ,רוביח ללוכ ריחמה      

253,000.00 11,000.00    23.00 טקיורפה ףוסב  הייריעה ינסחמל ןוט   
828,177.00 רטמ 61 דע קמועב הקיחד ריפ  2.15 כ"הס  

      
ה ק י ח ד  ת ו ד ו ב ע   5.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיימורט הקיחד תורוניצ תקפסאו רוציי     51.5.0345
אלש ימינפ רטוקב ע"וש וא ןמפלוו תרצות      
-52מ ןטקי אלש ןפוד יבועו מ"ס --061מ ןטקי      
םינוציח םימטא תוברל ןייוזמ ןוטבמ מ"ס      
,טיינוטנבו סיידל הקרזה ירוח ,םיימינפו      
י"פע לכה 'וכו המרה ירבחמ ,הדלפ תועבט      
וא דחוימה ינכטה טרפמהו ןנכתמה תויחנה      

3,770,000.00 6,500.00   580.00 לבק לש ע"וש טרופמ עוציב-ןונכת ןיפוליחל רטמ   
      
מ"ס 061 לש ימינפ רטוקב תורונצ תקיחד     51.5.0400
תדרוהו הקירפ תוברל רטמ 01 דע קמועבו      
םיק'ג תכרעמ תלעפהו תקפסה,תורוניצה      
תכרעמ ,)םייניב תונחת( תוינשמו תוישאר      
זוקינ,הרואת,הבוגת ריקו תיזחב עקר ק בוציי      
אולמב םירפתה לכ םוטיא,םיינמז רורוואו      
יפדוע יוניפו הריפח תוברלו תורוניצה ףקיה      

4,524,000.00 7,800.00   580.00 תוכרעמה לכ ללוכו םוהת ימב לופיט,הריפחה רטמ   
      
עלסב חודיק  רובע הקיחדה יריחמל תפסות      51.5.0415
הקיחדה ריחמ לופכ רוניצ ךרואב הדידמה(      

  4,000.00    40.00   100.00 )םיאתמה 'חי   
      

8,298,000.00 5.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     017 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד תודובע  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
8,298,000.00 מהעברה      

      
      
הקיחדה רוב לש ןופידב ילגעמ חתפ תביצח      51.5.0420
רוניצ רטוקמ רטמ יצחב לודגה רטוקב      
אלמ םוטיא,הביצחה יפדוע יוניפ,הקיחדה      

  6,500.00 6,500.00     1.00 רוניצה ןפודל ןופידה ןיב ןוטב יולימו 'חי   
      
רובע ריפה לש ןופידב האיצי חתפ תביצח     51.5.0425
לודגה רטוקבו  תינכות פ"ע זוקינ רוניצ רוביח      
יפדוע יוניפ,רוניצה רטוקמ רטמ יצחב      
ןופ ידה ןיב ןוטב יולימו אלמ םוטיא ,הביצחה      

  6,500.00 6,500.00     1.00 רוניצה ןפודל 'חי   
      
עוגפל ילבמ הבוגתה ריק לש יוניפו הביצח      51.5.0430
רושייו תותיס,ןויזה ךותיח ללוכ רובה ןופידב      

  1,000.00 1,000.00     1.00 .ותקלחהו ןוטבה ינפ 'חי   
      
םינפ רטוקב תולוגע ,תוימורט הרקב תחוש     51.5.0431
הרקת םע רטמ 0.9 דע קמועבו רטמ 0.4 לש      
גוסמ הסכמו ןוט 04 סמועל המיאתמ הדבכ      
06 רטוקב 004D ןימ דבכ )ןוטב לזרב( .ב.ב      
םיטסדופ  ללוכ "הינתנ תיריע" למס םע מ" ס      
ךותב תנקתומ ם"בלפמ הדירי תומלוס םעו      

 55,000.00 55,000.00     1.00 'פמוק הסינכ ריפ  
8,367,000.00 הקיחד תודובע  5.15 כ"הס  

      
ר י פ  ך ו ת ב  ם י ר ג ס  ת ח ו ש  9.15 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע -)ר ט מ  61 ד ע  ק מ ו ע ( ה ק י ח ד       
ה י נ ב ו       
      
הקוצי החושה לש מ"ס 02 יבועב ןוטב תפצר      51.9.0010

  8,250.00   150.00    55.00 הקיחדה ריפ לש תמייק הפצר לעמ ר"מ   
      
דגנכ םיקוצי החושה לש ןוטב תוריק      51.9.0020

 44,800.00 1,120.00    40.00 .מ"ס 52 יבועב םימייק תואסנולכ ק"מ   
      
מ"ס 03 יבועב םוקמב תוקוצי ןוטב תרקת      51.9.0030

 17,875.00   325.00    55.00 .הקירפ הרקתו םיחתפ תוברל ר"מ   
      
תוריקה ןיב )קיצנב( -02ב ןוטב דוביעו הקיצי      51.9.0040
עיפומל םאתהב ןוטבה דוביע ללוכ רוניצהו      

 20,000.00   500.00    40.00 תינכותב ק"מ   
      
סקפייז תפסותב -04ב ןוטב רובע תפסות      51.9.0050

  9,000.00   150.00    60.00 ףרוצמ טרפמל םאתהב ,םימ הנבמל דחוימ ק"מ   
      

 64,500.00 4,300.00    15.00 ןויז תוטומו הדלפ תותשר  ןוט  51.9.0060
      
      

164,425.00 9.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     018 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד תודובע  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
164,425.00 מהעברה      

      
      
ריפל החושה תוריק ןיב MSLC -ב יולימ      51.9.0070

247,500.00   330.00   750.00 רטמ 1 לש תובכשב הבוגה לכל הקיחדה ק"מ   
      
תמחלה י"ע ןוטבה תפצרל תחתמ םוטיא      51.9.0080
תוברל מ"מ 5 יבועב תינמוטיב העירי      

  4,400.00    80.00    55.00 .רמיירפ ר"מ   
      

  3,000.00    60.00    50.00 םיחפנתמ םיימיכ םימ ירצע עוביקו הקפסא  רטמ  51.9.0090
      
תבכש תחירמ י"ע תוריקה לש ץוח םוטיא      51.9.0100
סקלפ םוטיב" לש תובכש שולשו רמיירפ      

 12,000.00    60.00   200.00 ר"מ/ג"ק 5.4 לש תללוכ תומכב "םוגיטסמ ר"מ   
      
שולש תחירמ י"ע תוריקה לש םינפ םוטיא      51.9.0110

 18,000.00    60.00   300.00 701 םוט הקיס לש תובכש ר"מ   
      
5 תוינמוטיב תועיריב החושה גג םוטיא      51.9.0120

  5,500.00   100.00    55.00 .מ"מ ר"מ   
      
טסדופ תכימתל מ"בלפ תיצקורטסנוק      51.9.0130

 34,000.00 17,000.00     2.00 .םייניב ןוט   
      
יבוע( 04" רטוק הדלפ רוניצ תנקתהו הקפסא     51.9.0150
תנקתהל ,ינוציחו ימינפ יופיצ אלל )2/1" ןפוד      
01 דע ךרואב הקיחדה ריפבש החושה ךותב       
החושב רוניצה תנקתהו הדלפ ךרב ללוכ רטמ      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק )ימינפ לפמל( החושה תינכותב ןמוסמכ  
518,825.00 הינבו ןוטב תודובע-)רטמ 61 דע קמוע( הקיחד ריפ ךותב םירגס תחוש 9.15 כ"הס  

10,531,713.20 הקיחדב ישאר זקנ תנקתהל תודובע  15 כ"הס  
      
ז ו ק י נ  ת כ ר ע מ  ת נ ק ת ה ל  ת ו ד ו ב ע   25 ק ר פ       
ן ת נ ו י  ר פ ס  ת י ב ל       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע   1.25 ק ר פ  ת ת       
      
06 רטוקב לוגע הרקב את הסכמ תמאתה     52.1.0230
תועצמאב שיבכה עופישלו סלפמל מ"ס      
02 דע ןיירושמ סלגרביפמ תויושע תועבט      
תרבח לש " ביבא םאתמ " תמגודכ מ"ס      
טרפמל םאתהבו ע"וש וא "זיירפרטנא דימע"      

  2,600.00   650.00     4.00 ןרציה 'חי   
  2,600.00 קוריפו הנכה תודובע  1.25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     019 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד תודובע  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ע י נ מ ו  ם י מ  י ר י ב ע מ  ,ז ו ק י נ   5.25 ק ר פ  ת ת       
ף ח ס       
      
מ"ס 04 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      52.5.0950

 14,000.00   350.00    40.00 .רטמ 0.2 דע קמועב רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      52.5.0951

 67,452.00   876.00    77.00 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 08 דע מ"ס 06 רטוקב זוקינ וק רוביח      52.5.0952

    754.00   754.00     1.00 .םייק הרקב אתל 'חי   
      
רוניצל -03ב ןייוזמ ןוטבמ הנגה / הפיטע      52.5.0953
תוברל קמוע לכבו והשלכ רטוקב זוקינ      

 18,480.00   924.00    20.00 חקפמה תייחנה וא ןנכתמ טרפ י"פע הריפח ק"מ   
      
ןופיד תודובע רובע רוניצה ריחמל תפסות     52.5.0954
תכרעמ תועצמאב 'מ 5.3 לעמ קמועב      
METSYS LIAR"  תמגודכ תוכימת      
    EDILS", תרצות "WTL"  וא "UABREV  
    SE" - וא הינמרג BSGNIR-K001 S K  
    XO, תרצות UABREV SE ע"ש וא הינמרג  

 45,000.00   450.00   100.00 )הלעתה ריצב הדידמה( רשואמ רטמ   
      
ףוצירמ וא טלפסאמ הכרדמ / שיבכ תחיתפ      52.5.0955

 20,800.00   104.00   200.00 זוקינ וק תחנה רחאל םנוקיתו ר"מ   
      
קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את      52.5.0956
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע מ"ס -152מ      

  5,500.00 5,500.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את      52.5.0957
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע מ"ס 152-מ      

 16,800.00 5,600.00     3.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את      52.5.0958
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע מ"ס 152-מ      

  8,000.00 8,000.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
קמועב מ"ס 051/051 תודימב הרקב את      52.5.0959
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 053 דע מ"ס -103מ      

 11,500.00 11,500.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
קמועב מ"ס 081/051 תודימב הרקב את      52.5.0960
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 053 דע מ"ס -103מ      

 12,000.00 12,000.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ )קי'צנב( דוביע      52.5.0961
ללוכ מ"ס 06 רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ      

    350.00   350.00     1.00 הקוע ןוטיב 'חי   
220,636.00 5.25.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     020 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד תודובע  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
220,636.00 מהעברה      

      
      
אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ )קי'צנב( דוביע      52.5.0962
ללוכ מ"ס 08 רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ      

  1,350.00   450.00     3.00 הקוע ןוטיב 'חי   
      
תשר הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות      52.5.0963
הסכמ םוקמב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוקב      

    462.00   231.00     2.00 004D ןיממ .ב.ב 'חי   
      
רטוקב זוקינ וק רוביחל הרקב אתב הנכה      52.5.0964

  1,478.00   739.00     2.00 .דיתעב והשלכ 'חי   
      
םייק אתב מ"ס 06 רטוקב הסכמ תפלחה      52.5.0965
ןיממ לזרב תקצימ הסכמו תעבט תוברל      

  2,352.00 1,176.00     2.00 D400 'חי   
      
החושב תולטובמ תואיציו תוסינכ תמיתס      52.5.0966

    800.00   200.00     4.00 'פמוק תמייק  
      
מ"ס 08/54 תודימב תותשר 2 הטילק את      52.5.0967
הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק לכל      

  8,000.00 4,000.00     2.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש ןבאו 'חי   
      
מ"ס 08/54 תודימב תותשר 3 הטילק את      52.5.0968
הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק לכל      

          5,500.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש ןבאו 'חי           
      
מ"ס 08/54 תודימב תותשר 4 הטילק את      52.5.0969
הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק לכל      

  8,000.00 8,000.00     1.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש ןבאו 'חי   
      
תודימב 02-ב ןיוזמ ןוטבמ חטש ןטלוק      52.5.0970
'מ 0.2 דע קמועבו מ"ס 08X08 תוימינפ      
לש ןוילעה קלחב תנבלוגמ הדלפ תשר תוברל      

  6,000.00 6,000.00     1.00 הדירי יבלשו אתה 'חי   
      
תודימב 02-ב ןיוזמ ןוטבמ חטש ןטלוק      52.5.0971
'מ 0.2 דע קמועבו מ"ס 001X001 תוימינפ      
לש ןוילעה קלחב תנבלוגמ הדלפ תשר תוברל      

  6,500.00 6,500.00     1.00 הדירי יבלשו אתה 'חי   
      
תודימב 02-ב ןיוזמ ןוטבמ חטש ןטלוק      52.5.0972
'מ 0.2 דע קמועבו מ"ס 051X051 תוימינפ      
לש ןוילעה קלחב תנבלוגמ הדלפ תשר תוברל      

 12,000.00 12,000.00     1.00 הדירי יבלשו אתה 'חי   
      
דע רטוקב םימייק זוקינ יוק תפיטשו יוקינ      52.5.0973

    900.00    18.00    50.00 מ"ס 08 רטמ   
      

268,478.00 5.25.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     021 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד תודובע  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
268,478.00 מהעברה      

      
      
לדוג לכב םימייק זוקינ יאת תפיטשו יוקנ      52.5.0974

  1,112.00   278.00     4.00 תלוספה קוליסו 'חי   
      
ואדיו תמלצמ תועצמאב םייק זוקינ וק םוליצ      52.5.0975
טרפמב  שרדנכ ,קסיד + חוד תקפסהו      

    720.00     7.20   100.00 .דחוימה רטמ   
      
םע מ"ס 001 רטוקב לוחליח / הגיפס חודיק      52.5.0976
קמועב תוימורט תוררוחמ ןוטב תוילוח      
,ינכטואיג דב ,סג ץצח יולימ תוברל ,והשלכ      

  2,000.00 1,000.00     2.00 תקצימ תשרמ הסכמו ירושרש רוניצ רטמ   
      
םע מ"ס 521 רטוקב לוחליח / הגיפס חודיק      52.5.0977
קמועב תוימורט תוררוחמ ןוטב תוילוח      
,ינכטואיג דב ,סג ץצח יולימ תוברל ,והשלכ      

  2,400.00 1,200.00     2.00 תקצימ תשרמ הסכמו ירושרש רוניצ רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      52.5.0978

 65,000.00 1,300.00    50.00 'מ 5.5 דע 'מ  -5.3מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      52.5.0979

 80,000.00 1,600.00    50.00 'מ 5.6 דע 'מ  -5.3מ קמועב רטמ   
      
דע 'מ 00.3 לעמ קמועב שמוחמ הרקב את      52.5.0980
הסכמ ללוכ.מ"ס 08 רטוק רוניצל 'מ 05.6      

 45,000.00 45,000.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב 'חי   
      
ב.ב הסכמו מ"ס 042 רטוקב לוגע הרקב את      52.5.0981

 25,000.00 25,000.00     1.00 'מ 05.4 דע  קמועב מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
קמועב מ"ס 051/051 תודימב הרקב את      52.5.0982
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 056 דע מ"ס -053מ      

 25,500.00 25,500.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
קמועב מ"ס 081/051 תודימב הרקב את      52.5.0983
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 056 דע מ"ס -053מ      

          25,000.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי           
515,210.00 ףחס תעינמו םימ יריבעמ ,זוקינ  5.25 כ"הס  
517,810.00 ןתנוי רפס תיבל זוקינ תכרעמ תנקתהל תודובע  25 כ"הס  

12,003,618.20 הקיחד תודובע  כ"הס
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     022 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד רחאל ותומדקל בצמ תבשהו םינמז םירדסה  20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
04 ק ר פ   04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ   1.04 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר      40.1.0190
,02/01 ,תינבלמ גוסמ עבצ ספסוחמ רמגב      

 32,400.00    81.00   400.00 . תינכת יפל ע"וש וא 02/02 ר"מ   
      
תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא      40.1.0640
.)ל"נכ( ,מ"ס 51/001/03 , 71/001/52      

  8,400.00    70.00   120.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה רטמ   
      
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא      40.1.0650
תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה .מ"ס 32/001/32      

 12,000.00    75.00   160.00 .ןוטב רטמ   
      
מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא      40.1.0700

  4,840.00    48.40   100.00 .ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה .רופא ןווגב רטמ   
 57,640.00 1.04 קרפ  1.04 כ"הס  
 57,640.00 04 קרפ  04 כ"הס  

      
15 ק ר פ   15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ   1.15 ק ר פ  ת ת       
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ      51.1.0110

  1,050.00     7.00   150.00 .קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      

  2,400.00    12.00   200.00 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ  רדח  51.1.0130
      
מ"ס 5-1 יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק      51.1.0530
וניה ריחמה .קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל      

 39,000.00     6.00 6,500.00 .ר"מ 000,1 לעמ חטשל ר"מ   
      
2 הבוגב השדח הנבל תירוכסיא חפ רדג      51.1.0531

 31,500.00   105.00   300.00 רטמ רטמ   
      

 19,200.00    64.00   300.00 תמייק תירוכסיא חפ רדג תקתעה  רטמ  51.1.0532
 93,150.00 1.15 קרפ  1.15 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ   2.15 ק ר פ  ת ת       
      

  1,150.00    23.00    50.00 .ק"מ 000,2 דע עקרק יגוס לכב הריפח  ק"מ  51.2.0020
  1,150.00 2.15 קרפ  2.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     023 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד רחאל ותומדקל בצמ תבשהו םינמז םירדסה  20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
3.15 ק ר פ   3.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע חטש( םילבגומ םיחטשב  'א גוס עצמ     51.3.0020
רטמ 4 מ ןטק חטשה בחורש וא ר"מ 002      
יבועב ,)תדחוימ השירד י"פע קודיה ןפוא וא/ו      
,קודיהה רחאל 'סקמ מ"ס 51 דע הבכש      
תשרדנ תופיפצ תגרד לכל רקובמ קודיהב      

  6,000.00   120.00    50.00 .וטשאא דייפידומ יפל ק"מ   
  6,000.00 3.15 קרפ  3.15 כ"הס  

      
8.15 ק ר פ   8.15 ק ר פ  ת ת       
      
הדיחי וניה ריחמה( אוהש גוס לכמ םירורמת      51.8.0006

  9,880.00     1.30 7,600.00 )םויל 'חי   
      

  1,800.00     1.20 1,500.00 )םויל הדיחי וניה ריחמה(  )139( םיטורח  'חי  51.8.0007
      

 11,700.00     2.60 4,500.00 )ע"יל טלש ר"מ וניה ריחמה( טוליש ירורמת  ר"מ  51.8.0008
      

 11,760.00     1.40 8,400.00 )םויל הדיחי וניה ריחמה( ימוג תבשות  'חי  51.8.0009
      
הדיחי וניה ריחמה( )239( םיבהבהמ םיסנפ      51.8.0010

  8,400.00     2.00 4,200.00 )םויל 'חי   
      
3T תוחיטב תגרדמ םידיינ תוחיטב תוקעמ      51.8.0014
תא ללוכ ריחמה ,הלעמו 3W ליעפ בחור םע      
יטנמלא תוברל םישרדנה רוביחה יטרפ לכ      

 25,600.00     1.60 16,000.00 )םויל הדיחי וניה ריחמה( הצק רטמ   
      
יכלוהל רטמ 2 הבוגב תדיינ תוחיטב רדג      51.8.0015
טוא תאמגוד תודיינ ןוטב תובשות לע לגר      

 20,000.00     2.00 10,000.00 )םויל הדיחי וניה ריחמה( ע"ווש וא רוד רטמ   
      
דויצה לכו ץח תלגע ללוכ החטבא תווצ     51.8.0021
ךירדמה  תרבוחב םימישרתה יפל שרדנה      
ןיב םיכרדב תודובע ירתאב העונת ירדסהל      
תועש 7 דע לש ע"י - תוינוריע/תוינוריע      

 30,000.00 1,500.00    20.00 .הלי ל תרמשמב ע"י   
119,140.00 8.15 קרפ  8.15 כ"הס  

      
9.15 ק ר פ   9.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ      51.9.0050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

    650.00     2.60   250.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ      51.9.0060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52 דע      

    970.00    19.40    50.00 .)וטנ העיבצ ר"מ   
      

  1,620.00 9.15.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     024 י"בא ןב הקיחדב זקנ

הקיחד רחאל ותומדקל בצמ תבשהו םינמז םירדסה  20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,620.00 מהעברה      

      
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ      51.9.0070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

  1,980.00    22.00    90.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

    580.00    29.00    20.00 .דדוב ץח תעיבצ  'חי  51.9.0080
  4,180.00 9.15 קרפ  9.15 כ"הס  

223,620.00 15 קרפ  15 כ"הס  
      
25 ק ר פ   25 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ   1.25 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב91 צ"את      52.1.0210

256,275.00   301.50   850.00 .01-86GP     ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
256,275.00 1.25 קרפ  1.25 כ"הס  
256,275.00 25 קרפ  25 כ"הס  
537,535.00 הקיחד רחאל ותומדקל בצמ תבשהו םינמז םירדסה  כ"הס

 
י"בא ןב 'חרב זוקינ תודובע  70 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ק י נ  ת כ ר ע מ  ת ח נ ה ל  ת ו ד ו ב ע   15 ק ר פ       
י "ב א  ן ב  'ד ש ב  ה ש ד ח       
      
ת ע י נ מ ו  ם י מ  י ר י ב ע מ  ,ז ו ק י נ   5.15 ק ר פ  ת ת       
ף ח ס       
      
מ"ס 04 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      51.5.0950

  8,000.00   400.00    20.00 .רטמ 0.2 דע קמועב רטמ   
      
מ"ס 04 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      51.5.0955

 10,000.00   500.00    20.00 'מ 5.2 דע 'מ  -0.2מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      51.5.0990

 16,000.00   800.00    20.00 .רטמ 0.2 דע קמועב רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      51.5.0995

 27,000.00   900.00    30.00 'מ 5.2 דע 'מ  -0.2מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      51.5.0996

 20,000.00 1,000.00    20.00 'מ 5.2 דע 'מ  -0.2מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      51.5.0997

 19,500.00 1,300.00    15.00 'מ 0.3 דע 'מ  -5.2מ קמועב רטמ   
      
      

100,500.00 5.15.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     025 י"בא ןב הקיחדב זקנ

י"בא ןב 'חרב זוקינ תודובע  70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
100,500.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 001 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      51.5.0998

          1,900.00 'מ 5.3 דע 'מ  -0.3מ קמועב רטמ           
      
מ"ס 521 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      51.5.0999

          3,000.00 'מ 5.3 דע 'מ  -0.3מ קמועב רטמ           
      
004 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ      51.5.1000
ע"ש וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ      

 25,000.00   500.00    50.00 רטמ 5.3 דעו רטמ 0.3 לעמ קמועב רטמ   
      
מ"ס 08 דע מ"ס 06 רטוקב זוקינ וק רוביח      51.5.1001

  4,000.00 1,000.00     4.00 .םייק הרקב אתל 'חי   
      
051 דע מ"ס 001 רטוקב זוקינ וק רוביח      51.5.1002

  3,600.00 1,200.00     3.00 .םייק הרקב אתל מ"ס 'חי   
      
רוניצל -03ב ןייוזמ ןוטבמ הנגה / הפיטע      51.5.1003
תוברל קמוע לכבו והשלכ רטוקב זוקינ      

 14,000.00   700.00    20.00 חקפמה תייחנה וא ןנכתמ טרפ י"פע הריפח ק"מ   
      
ןופיד תודובע רובע רוניצה ריחמל תפסות     51.5.1004
תכרעמ תועצמאב 'מ 5.3 לעמ קמועב      
METSYS LIAR"  תמגודכ תוכימת      
    EDILS", תרצות "WTL"  וא "UABREV  
    SE" - וא הינמרג BSGNIR-K001 S K  
    XO, תרצות UABREV SE ע"ש וא הינמרג  

135,000.00   450.00   300.00 )הלעתה ריצב הדידמה( רשואמ רטמ   
      
ףוצירמ וא טלפסאמ הכרדמ / שיבכ תחיתפ      51.5.1005

260,000.00   104.00 2,500.00 זוקינ וק תחנה רחאל םנוקיתו ר"מ   
      
קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את      51.5.1006
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע מ"ס -152מ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את      51.5.1007
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע מ"ס -102מ      

  6,500.00 6,500.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את      51.5.1008
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע מ"ס -152מ      

  8,500.00 8,500.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ )קי'צנב( דוביע      51.5.1009
ללוכ מ"ס 06 רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ      

    800.00   400.00     2.00 הקוע ןוטיב 'חי   
      
      

562,900.00 5.15.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     026 י"בא ןב הקיחדב זקנ

י"בא ןב 'חרב זוקינ תודובע  70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
562,900.00 מהעברה      

      
      
אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ )קי'צנב( דוביע      51.5.1010
ללוכ מ"ס 08 רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ      

    500.00   500.00     1.00 הקוע ןוטיב 'חי   
      
רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ  )קי'צנב( דוביע      51.5.1011
מ"ס 001 רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ אתב      

  1,200.00   600.00     2.00 הקוע ןוטיב ללוכ 'חי   
      
רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ  )קי'צנב( דוביע      51.5.1012
מ"ס 521 רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ אתב      

  3,500.00   700.00     5.00 הקוע ןוטיב ללוכ 'חי   
      
תשר הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות      51.5.1013
הסכמ םוקמב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוקב      

  1,000.00   250.00     4.00 004D ןיממ .ב.ב 'חי   
      
רטוקב זוקינ וק רוביחל הרקב אתב הנכה      51.5.1014

  3,400.00   850.00     4.00 .דיתעב והשלכ 'חי   
      
םייק אתב מ"ס 06 רטוקב הסכמ תפלחה      51.5.1015
ןיממ לזרב תקצימ הסכמו תעבט תוברל      

  7,200.00 1,200.00     6.00 D400 'חי   
      
החושב תולטובמ תואיציו תוסינכ תמיתס      51.5.1016

  1,156.00   289.00     4.00 'פמוק תמייק  
      
מ"ס 08/54 תודימב תותשר 2 הטילק את      51.5.1017
הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק לכל      

 56,000.00 4,000.00    14.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש ןבאו 'חי   
      
מ"ס 08/54 תודימב תותשר 3 הטילק את      51.5.1018
הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק לכל      

 11,000.00 5,500.00     2.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש ןבאו 'חי   
      
מ"ס 08/54 תודימב תותשר 4 הטילק את      51.5.1019
הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק לכל      

 32,000.00 8,000.00     4.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש ןבאו 'חי   
      
לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב      51.5.1020
/ הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה תפיטע      

125,000.00   250.00   500.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל שיבכ ק"מ   
      
רובע MSLC גוסמ ןוטב ריחמל תפסות      51.5.1021

 10,500.00    21.00   500.00 תורשקתה ריהמ ףסות ק"מ   
      
דע רטוקב םימייק זוקינ יוק תפיטשו יוקינ      51.5.1022

  3,600.00    18.00   200.00 מ"ס 08 רטמ   
      

818,956.00 5.15.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     027 י"בא ןב הקיחדב זקנ

י"בא ןב 'חרב זוקינ תודובע  70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
818,956.00 מהעברה      

      
      
לעמ רטוקב םימייק זוקינ יוק תפיטשו יוקינ      51.5.1023

  6,000.00    30.00   200.00 מ"ס 08 רטמ   
      
לדוג לכב םימייק זוקינ יאת תפיטשו יוקנ      51.5.1024

  2,780.00   278.00    10.00 תלוספה קוליסו 'חי   
      
ואדיו תמלצמ תועצמאב םייק זוקינ וק םוליצ      51.5.1025
טרפמב  שרדנכ ,קסיד + חוד תקפסהו      

  1,440.00     7.20   200.00 .דחוימה רטמ   
      
דע קמועב מ"ס 081/081 תודימב הרקב את      51.5.1026
ןיממ מ"ס 06 רטוק1הסכמ ללוכ מ"ס 055      

 30,000.00 30,000.00     1.00 D400 'חי   
      
דע קמועב מ"ס 012/012 תודימב הרקב את      51.5.1027
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 053      

 25,000.00 25,000.00     1.00 D400 'חי   
      
קמועב מ"ס 041/012 תודימב הרקב את      51.5.1028
ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 054 דע מ"ס -053מ      

128,000.00 32,000.00     4.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
רוניצל 'מ 05.4 דע קמועב שמוחמ הרקב את      51.5.1029
06 רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ.מ"ס 521 רטוק      

 25,000.00 25,000.00     1.00 004D ןיממ מ"ס 'חי   
      
ב.ב הסכמו מ"ס 002 רטוקב לוגע הרקב את      51.5.1030

 18,000.00 18,000.00     1.00 'מ 05.3 דע  קמועב מ"ס 06 רטוק 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      51.5.1031

220,000.00 2,000.00   110.00 'מ 0.5 דע 'מ  -5.3מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 521 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      51.5.1032

490,000.00 3,500.00   140.00 'מ 5.5 דע 'מ  -5.3מ קמועב רטמ   
1,765,176.00 ףחס תעינמו םימ יריבעמ ,זוקינ  5.15 כ"הס  
1,765,176.00 י"בא ןב 'דשב השדח זוקינ תכרעמ תחנהל תודובע  15 כ"הס  
1,765,176.00 י"בא ןב 'חרב זוקינ תודובע  כ"הס

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021 )זוכיר( י"בא ןב הקיחדב זקנ תלח
דף מס':     028 י"בא ןב הקיחדב זקנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הקיחד תודובע  10 הנבמ     
    
תואסנולכו ןוטב תודובע- אצומ ןקתמ  20 קרפ      
    

                              61,543.00 ןוטב תודובע  1.20 קרפ תת    
    

                              14,800.00 תואסנולכ  3.20 קרפ תת    
    

                 76,343.00 תואסנולכו ןוטב תודובע- אצומ ןקתמ  20 כ"הס                
    
תינמז הרואתו תוקתעה ,למשח 'בע  80 קרפ      
    

                              88,694.00 1.8 קרפ  1.80 קרפ תת    
    

                              43,170.00 2.8 קרפ  2.80 קרפ תת    
    

                              38,432.00 3.8 קרפ  3.80 קרפ תת    
    

                               7,174.00 7.8 קרפ  7.80 קרפ תת    
    

                              89,130.00 8.8 קרפ  8.80 קרפ תת    
    

                              57,652.00 ןוריחמב םניאש םיפיעס - 9.8 קרפ  9.80 קרפ תת    
    

                324,252.00 תינמז הרואתו תוקתעה ,למשח 'בע  80 כ"הס                
    
הנגה תותשר-ףוחה קוצמ לע הנגה  62 קרפ      
רפע ירמסמו         
    

                             553,500.00 רפע ירמסמו הנגה תותשר  1.62 קרפ תת    
    

                553,500.00 הנגה תותשר-ףוחה קוצמ לע הנגה  62 כ"הס                
רפע ירמסמו         
    
הקיחדב ישאר זקנ תנקתהל תודובע  15 קרפ      
    

                             395,460.00 ךותב( רגס תחושב םירזיבאו דויצ  0.15 קרפ תת    
)הקיחדה ריפ            
    

                             422,251.20 םימ תויתשת תנקתהו הקתעה  1.15 קרפ תת    
הקיחד ריפ עוציבל בויבו            
    

                             828,177.00 רטמ 61 דע קמועב הקיחד ריפ  2.15 קרפ תת    
    

                           8,367,000.00 הקיחד תודובע  5.15 קרפ תת    
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     029 י"בא ןב הקיחדב זקנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             518,825.00 הקיחד ריפ ךותב םירגס תחוש 9.15 קרפ תת    
הינבו ןוטב תודובע-)רטמ 61 דע קמוע(            
    

             10,531,713.20 הקיחדב ישאר זקנ תנקתהל תודובע  15 כ"הס                
    
רפס תיבל זוקינ תכרעמ תנקתהל תודובע  25 קרפ      
ןתנוי         
    

                               2,600.00 קוריפו הנכה תודובע  1.25 קרפ תת    
    

                             515,210.00 ףחס תעינמו םימ יריבעמ ,זוקינ  5.25 קרפ תת    
    

                517,810.00 רפס תיבל זוקינ תכרעמ תנקתהל תודובע  25 כ"הס                
ןתנוי         

12,003,618.20 הקיחד תודובע  10 כ"הס                            
    
ותומדקל בצמ תבשהו םינמז םירדסה  20 הנבמ     
הקיחד רחאל       
    
04 קרפ  04 קרפ      
    

                              57,640.00 1.04 קרפ  1.04 קרפ תת    
    

                 57,640.00 04 קרפ  04 כ"הס                
    
15 קרפ  15 קרפ      
    

                              93,150.00 1.15 קרפ  1.15 קרפ תת    
    

                               1,150.00 2.15 קרפ  2.15 קרפ תת    
    

                               6,000.00 3.15 קרפ  3.15 קרפ תת    
    

                             119,140.00 8.15 קרפ  8.15 קרפ תת    
    

                               4,180.00 9.15 קרפ  9.15 קרפ תת    
    

                223,620.00 15 קרפ  15 כ"הס                
    
25 קרפ  25 קרפ      
    

                             256,275.00 1.25 קרפ  1.25 קרפ תת    
    

                256,275.00 25 קרפ  25 כ"הס                
   537,535.00 ותומדקל בצמ תבשהו םינמז םירדסה  20 כ"הס                            

הקיחד רחאל       
 
 
 
 
 
 

קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     030 י"בא ןב הקיחדב זקנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

י"בא ןב 'חרב זוקינ תודובע  70 הנבמ     
    
'דשב השדח זוקינ תכרעמ תחנהל תודובע  15 קרפ      
י"בא ןב         
    

                           1,765,176.00 ףחס תעינמו םימ יריבעמ ,זוקינ  5.15 קרפ תת    
    

              1,765,176.00 השדח זוקינ תכרעמ תחנהל תודובע  15 כ"הס                
י"בא ןב 'דשב         

 1,765,176.00 י"בא ןב 'חרב זוקינ תודובע  70 כ"הס                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     031 י"בא ןב הקיחדב זקנ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

הקיחד תודובע  10 הנבמ    
   

                 76,343.00 תואסנולכו ןוטב תודובע- אצומ ןקתמ  20 קרפ   
   

                324,252.00 תינמז הרואתו תוקתעה ,למשח 'בע  80 קרפ   
   

                553,500.00 רפע ירמסמו הנגה תותשר-ףוחה קוצמ לע הנגה  62 קרפ   
   

             10,531,713.20 הקיחדב ישאר זקנ תנקתהל תודובע  15 קרפ   
   

                517,810.00 ןתנוי רפס תיבל זוקינ תכרעמ תנקתהל תודובע  25 קרפ   
   

12,003,618.20 הקיחד תודובע  10 כ"הס               
   
הקיחד רחאל ותומדקל בצמ תבשהו םינמז םירדסה  20 הנבמ    
   

                 57,640.00 04 קרפ  04 קרפ   
   

                223,620.00 15 קרפ  15 קרפ   
   

                256,275.00 25 קרפ  25 קרפ   
   

   537,535.00 הקיחד רחאל ותומדקל בצמ תבשהו םינמז םירדסה  20 כ"הס               
   
י"בא ןב 'חרב זוקינ תודובע  70 הנבמ    
   

              1,765,176.00 י"בא ןב 'דשב השדח זוקינ תכרעמ תחנהל תודובע  15 קרפ   
   

 1,765,176.00 י"בא ןב 'חרב זוקינ תודובע  70 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: נקז בדחיקה   .../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
 

29/08/2021
דף מס':     032 י"בא ןב הקיחדב זקנ

  
הנבמ ךס  

12,003,618.20 הקיחד תודובע  10 הנבמ  
  

   537,535.00 הקיחד רחאל ותומדקל בצמ תבשהו םינמז םירדסה  20 הנבמ  
  

 1,765,176.00 י"בא ןב 'חרב זוקינ תודובע  70 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
14,306,329.20  יללכ כ"הס  

  2,432,075.96 מ"עמ %71  
 16,738,405.16 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________ןלבקה םש
_____________ךיראת
____________המיתח
 

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


