
מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי
 

תויומכ בתכ
 

17/10/2018
דף מס':     001 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי 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       
      
ם ו ק מ ב  ן ו ט ב  ת ק י צ י  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
הלבוה ,הקפסא ללוכ הדיחיה ריחמ  :הרעה      
הדובעה עוציבל שרדנה לכו םירמוחה לש      
םיטרפמו תוינכתה יפל התומלשב      
      
,םהשלכ םיכתחב  03-ב ןוטבמ שאר תורוק     02.01.0035
)''yrrulS''( םירופח תוריק ןוילע סלפמב תוקוצי      

  8,000.00 1,000.00     8.00 )ןופיד ריק רובע( תואסנולכ וא ק"מ   
      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0140

285,000.00 3,800.00    75.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
,םהשלכ םייבועב 03-ב ןוטבמ יופיצ תוריק     02.01.0200
בושיחל יבועה( םהיניבו תואסנולכ דגנכ תוקוצי      
ןמוסמה יטרואיתה יבועה קרו ךא וניה      
תואסנולכ רושימ ינפל ריקה ינפמ תוינכותב      
ןיבש חפנה רובע םלושי אל ,ןופידה      
םיצוקה ןוגיעו חודיק תוברל )תואסנולכה      

 19,500.00 1,300.00    15.00 .)ןופיד ריק רובע( תואסנולכל ק"מ   
      
ןוטב תלעתל מ"ס 52 יבועב ןוטב תוריק     02.01.0210

1,095,000.00 1,095.00 1,000.00 טרפה יפל 03-ב ק"מ   
      
רשג הקעמ ןיב רבעמ 03-ב ןוטבמ הצק קולב     02.01.0682
רוביחל םירזיבא ןויז תוברל שיבכה הקעמל      

 16,500.00 1,100.00    15.00 .הדובעה לש םלשומ עוציבל הקעמה ק"מ   
      
םידעוימ םיחטשמ לע 02-ב גוסמ זתומ ןוטב     02.01.1210

 56,000.00    80.00   700.00 .מ"ס 01 יבועב רוצייל ר"מ   
1,480,000.00 םוקמב ןוטב תקיצי 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,480,000.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
002/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     002 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  30 ק ר פ       
      
ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
לש הלבוה ,הקפסא ללוכ הדיחיה ריחמ      
לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו םירמוחה      
. םיטרפמו תוינכתה יפל הדובעה      
      
ןוטבמ םירשג תועסימל םיימורט הפש יבוכרכ     03.01.0010
תקיציו ןוגיע תוטלפ ללוכ, 04-ב ןייוזמ      
תודובעו םירזיבאה לכ ,ןוגיע יגרב ,המלשה      

264,000.00   600.00   440.00 .הדובעה לש םלשומ עוציבל רטמ   
264,000.00 םורט ןוטב ירצומ 10.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

264,000.00 םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
003/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     003 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ב י ח ל  ת ו נ כ ה ו  ץ ו ח  ת ר ו א ת  80 ק ר פ       
.ל "כ ש מ  ן ו ר י ח מ  - ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.01.0025
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק      

  9,600.00    12.00   800.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.01.0035
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

 28,900.00    17.00 1,700.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
יבועב מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.01.0095
טוח ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 6.3 ןפוד      

 14,000.00    35.00   400.00 ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
מ"מ 001X001 תודימב ןבלוגמ חפמ הלעת     08.01.0175

    950.00    95.00    10.00 חפ הסכמ ללוכ רטמ   
      
הדיריב ח"ח לש הנזה לבכ לע הנגה רוניצ     08.01.0185
,4" רטוקב ןוולוגמ הדלפמ יושע ח"ח דומעמ      
םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ מ"מ 69.3 .ד.ע      

  1,710.00   190.00     9.00 .ח"ח תשירד יפל ,וקוזיחל רטמ   
      
מ"ס 06 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.01.0200
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      

  9,600.00 1,200.00     8.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.01.0205
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

 35,200.00 1,600.00    22.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     08.01.0210
ללוכ הביצח /הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      

  4,000.00 2,000.00     2.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
רובע מ"ס 06 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0245

  3,600.00   450.00     8.00 004D ןיממ הסכמו הרקית 'חי   
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0250

 11,000.00   500.00    22.00 004D ןיממ הסכמו הרקית 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0255

  1,020.00   510.00     2.00 004D ןיממ הסכמו הרקית רובע 'חי   
      
      
      

119,580.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
004/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     004 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
119,580.00 מהעברה      

      
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0275
עבורמ וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

 11,200.00   350.00    32.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי   
      
רגס רובע הרקב אתל הסכמ ריחמל תפסות     08.01.0285

  3,200.00   100.00    32.00 052C וא 004D ןיממ הסכמל הליענ 'חי   
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.01.0305
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח      
09 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו      

 25,500.00    17.00 1,500.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס רטמ   
      
רובע הביצח וא/ו הריפחל ריחמ תפסות     08.01.0320

    800.00     8.00   100.00 .מ"ס 08 בחורל דע הריפחה תבחרה רטמ   
      
יגוס לכב תרנצל הלעת תביצח וא/ו הריפח     08.01.0335
,"קזב" וק ,םימ ריבעמ( לושכמ לעמ ,עקרקה      
לש ובחורל מ"ס 04 בחורב ,)'וכו םימ תרנצ      
תקיצי ללוכ תירושרש תרנצ תחנהל ,לושכמה      
,תוינכותל םאתהב תרנצה תנגהל ןוטב      

  3,500.00   350.00    10.00 'פמוק .טלפמוק  
      
רובע ,אשד/ןנוגמ רוזאב הריפחל ריחמ תפסות     08.01.0340

  4,000.00    20.00   200.00 .םתומדקל םייפוסה חטשה ינפ תרזחה רטמ   
      
םייק שיבכ תחיתפ רובע הריפחל ריחמ תפסות     08.01.0370
,תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 06-04 בחורב      

  8,000.00    80.00   100.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו שיבכה ןוקית רטמ   
      
/ הכרדמ תחיתפ רובע הריפחל ריחמ תפסות     08.01.0375
תחנה ךרוצל מ"ס 06-04 בחורב ליבש      
בצמה תרזחהו ליבש/הכרדמ ןוקית ,תורוניצ      

 28,000.00    70.00   400.00 .ותומדקל רטמ   
      
םע תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.01.0380
למשחה קוחב שרדנכ י"חח לש ךומנ ךתמ ילבכ      
דע קמועל תינדי שושיג ,הריפח ,םילוורש ללוכ      
תוינכמ תונגה עוציב, 'מ 2 דע ךרואב 'מ 2      

  5,000.00   500.00    10.00 'פמוק שרדנה יפל לכה תוימרתו  
      
ילבכ תסינכל הרקיתב וא/ו ריקב רבעמ תחיתפ     08.01.0385
4" דע רטוקב C.V.P לוורש תנקתהו למשח      
בצמה תרזחהו תומיטא ,עבצ ,חיט ינוקית ללוכ      

  2,000.00   200.00    10.00 'פמוק .ותומדקל  
      
לוורש רובע ,דומעל ןוטב דוסי ריחמל תפסות     08.01.0550

    600.00   100.00     6.00 .הקראהל ףסונ לוורשו לבכל ףסונ 'חי   
      

211,380.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
005/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     005 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
211,380.00 מהעברה      

      
      
תודימב ,היזכרמל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי     08.01.0580
    54X551 ינפל תחתמ מ"ס 09 הבוגבו מ"ס  
תרגסמ םע ,חטשה ינפ לעמ מ"ס 02-ו חטשה      
סיסבל למשחה חול קוזיחל תנבלוגמ לזרב      
ינפ תרזחהו תורוניצל םיחתפ םע ,ןוטבה      

  2,300.00 2,300.00     1.00 'פמוק .םתומדקל חטשה  
      
הדלפ ספ ללוכ הרואת תיזכרמל דוסי תקראה     08.01.0590
תקראהל רבוחמו דוסיה לזרבל ךתורמ ןבלוגמ      

    250.00   250.00     1.00 חולה 'חי   
      
לידב הפוצמו תשוחנמ יושע תוקראה ספ     08.01.0600
םיגרבו תוזרבה םע מ"ס 51 -כ ךרואב      

  3,200.00    80.00    40.00 תויקסידו 'חי   
      
םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.01.0625

    760.00   190.00     4.00 .חקפמה תיחנה יפל תלוספ רתאל ותלבוהו 'חי   
      
,תיעקרק תת תרנצב לחשומה םייק לבכ קורפ     08.01.0630
תרנצב העיגפ אלל ,םימייק הרואת ידומע ןיב      
,םדודיבו למשחה ירוביח קורפ ללוכ ,תמייקה      
םוקמ לכל וא הייריעה ינסחמל לבכה תלבוהו      

    750.00     5.00   150.00 .חקפמה תיחנה יפל ,רחא רטמ   
      
תורונצ לעמ מ"ס 51 יבועב ןוטב תפיטע     08.01.0635

  4,000.00   100.00    40.00 .ןופלט ,למשח ר"מ   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.01.0665
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

 38,000.00    20.00 1,900.00 .םידומעל הרידח רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0690
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 5.1X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

  5,200.00     8.00   650.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0710
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 5.2X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

  1,800.00    12.00   150.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0745
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 01X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

 10,500.00    30.00   350.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
      
      
      

278,140.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
006/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     006 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
278,140.00 מהעברה      

      
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0755
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

 60,750.00    45.00 1,350.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
דצב לבכ תסינכ( M3 תלצפמ תיסקופא הפומ     08.01.0980
תרצות ,)ינש דצמ םילבכ ינש תאיציו דחא      
YX2N וא YYN תשוחנ לבכל ע"ש וא "םקייר"      
רתי לכו רובה תריפח ללוכ ר"ממ 61X5 דע      

  2,760.00   690.00     4.00 'פמוק .םישורדה רזעה ירמוחו תודובע  
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.01.0990
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
06? תרוקב תחוש ךותב, תעבט קדהמ ,השקה      
גוסמ הסכמו ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב      

  6,000.00 1,000.00     6.00 'פמוק 521B,טלפמוק העיבצו טוליש.  
      
רובע ל"נה הקראה תדורטקלאל תפסות     08.01.0991
לש םייטרדנטס םיעטקב הדורטקלאה תקמעה      
תודגנתהה תלבקל דע ,דמצמ ללוכ . 'מ 5.1      

  2,400.00   200.00    12.00 'פמוק .טלפמוק .השורדה  
      
םע FTH528IP םגד למשחל  ןוטב תחמוג     08.01.1115
"0" לדוג רטסאילופ ןוראל םאתומ ןוטב סיסב      
28 בחור :םינפ תודימב ע"ש וא "סקימידר" לש      
420 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס      
,הביצח / הריפח תוברל ,מ"ס 04 קמועו מ"ס      

  4,800.00 2,400.00     2.00 סוסיב ,ןויז 'חי   
      
תפיטע לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     08.01.1290
שיבכ / הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה      

 30,000.00   300.00   100.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל ק"מ   
      
ףסות רובע MSLC גוסמ ןוטב ריחמל תפסות     08.01.1291

  2,000.00    20.00   100.00 תורשקתה ריהמ ק"מ   
      
תונוראמ A002X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ     08.01.2180
,מ"מ 5.2 יבועב תכתמ / ןיירושמ רטסאילופמ      
יספ ,םיימינפ חפ ילנפ ,למשחה תרבח את םע      
דויצה לכו ,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ      
,םיז"אמ תוברל היזכרמה תינבל שורדה      
ללוכ ישאר קספמ .'וכו םית"מאמ ,םינעגמ      
לכה ,תינורטקלאו תימרת ,תיטנגמ הנגה      
ןייוזמ 03-ב ןוטבמ דוסי ללוכ ,תינכתב טרופמכ      

 52,000.00 52,000.00     1.00 'פמוק שורדה לכו  
      
      
      

438,850.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
007/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     007 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
438,850.00 מהעברה      

      
      
תעיבצו תמייק רואמ תיזכרמ לש ידוסי יוקינ     08.01.2200
רשקמ עבצ וילעמ ,דוסי עבצב היזכרמה      
תשירד יפל תובכש יתשב קל-רפוס רמג עבצבו      

    650.00   650.00     1.00 'פמוק .ןימזמה  
      
הלבוהו רואמ תיזכרמ לש ילמשחו ינכמ קוריפ     08.01.2220
תרבחל םולשתו םואת ללוכ היריעה ןסחמל      
,םילבכה קורפ ללוכ קותינה רובע למשחה      

  1,670.00 1,670.00     1.00 'פמוק .תלוספה תויראש יוקינו דוסיה קורפ  
      
רפמא 052X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב     08.01.2270
ללוכ ,ךמסומ קדוב וא למשחה תרבח י"ע      
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ תוברל      
תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל למשחה      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .תודע  
      
רפמא 08X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב     08.01.2275
ללוכ ,ךמסומ קדוב וא למשחה תרבח י"ע      
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ      
תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל למשחה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .תודע  
446,170.00 ץוח תרואתל תונכה 10.80 כ"הס  

      
ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
ןקתה י"פע ורצויי הז קרפב תועורזהו םידומעה      
.הנורחאה ותרודהמב 218 - י"ת ילארשיה      
םילגד יקיזחמו תועורזה, םידומעה יריחמ      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב העיבצ םיללוכ      
ןווגב רונתב יולק ,תיטטסורטקלא סקלפוד      
ךשמל היהת עבצל תוירחא.ןימזמה י"ע רחביש      
. תוחפל םינש 5      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.02.0074
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
21 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות  תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ      
רוח ןב" / "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג"      
לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש וא "הרואת ילעפמ      

154,000.00 5,500.00    28.00 .סקלפוד טרפמ יפל 'חי   
      

154,000.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
008/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     008 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
154,000.00 מהעברה      

      
      
וא תדדובמ תרשרש רובע דומעל ריחמ תפסות     08.02.2160
את הסכמ רוביחל ,ןוליינ הפוצמ הדלפ לבכ      

  1,232.00    44.00    28.00 .דומעל םירזיבא 'חי   
      
51-11 הבוגב םייק הדלפמ הרואת דומע קוריפ     08.02.2290
,םילבכ קוריפו קותינ ללוכ תילמשחו תינכמ ,'מ      
דוסי תריקע ללוכ )שיו הדימב( עורז , סנפ      
רמוחהו דויצה תלבוהו קרופמה דומעל ןוטבה      

    400.00   200.00     2.00 'פמוק .חקפמה תיחנה יפל רתאל קרופמה  
      
'מ 01-7  הבוגב םייק הרואת דומע תקתעה     08.02.2310
תינכמ , ויביכרמ לכ לע דומעה קוריפ ללוכ      
הרואת יסנפ , תועורז ,דוסי תוברל( תילמשחו      
דומעה תנקתהו )רזעה דויצ לכו םירזיבא ,      
ורובע , רחא דוסי לע וירזיבא לכ לע שדחמ      

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק .ןימזמה וא חקפמה םע םואתב ,דרפנב םלושמ  
      
'מ 51-11  הבוגב םייק הרואת דומע תקתעה     08.02.2320
תינכמ ,ויביכרמ לכ לע דומעה קוריפ ללוכ      
,הרואת יסנפ , תועורז ,דוסי תוברל( תילמשחו      
דומעה תנקתהו )רזעה דויצ לכו םירזיבא      
ורובע ,רחא דוסי לע וירזיבא לכ לע שדחמ      

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק .ןימזמה וא חקפמה םע םואתב ,דרפנב םלושמ  
      
לע וא הרואת דומע לע םייק הרואת ףוג קורפ     08.02.2340
דויצה תרזחה ללוכ תילמשחו תינכמ ,הנבמ      

    980.00    70.00    14.00 'פמוק .חקפמה תיחנה יפל הנסחא רתאל רמוחהו  
      
'מ 01 דע הבוגב הרואת דומע לש םוקיש     08.02.2370
יוקינ ןלבקה לעפמל הלבוה ללוכ ,קוריפמ      
ללוכ דויצ את ,טוויח ,טרפמ יפל עבצ ,שוטילו      
הלבוה ללוכ ,ם"יזאמ ,הקראה ספ ,םיקדהמ      

  5,600.00 1,400.00     4.00 .הנקתהו חטשל 'חי   
      

  4,900.00   140.00    35.00 .םילגד 2 -ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ 'חי  08.02.2470
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הדדוב עורז     08.02.2490
תרבוחמו מ"ס 001 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב      
תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת דומעל      
ןווגב העובצ ,רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג"      

  7,700.00   350.00    22.00 .ןימזמה תטלחה י"פע 'חי   
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הלופכ עורז     08.02.2505
תרבוחמו מ"ס 001 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב      
,10204/10202225 ט"קמ .הרואת דומעל      
העובצ ,רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות      

  3,300.00   550.00     6.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב 'חי   
      
      

182,512.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
009/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     009 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
182,512.00 מהעברה      

      
      
דע יבטוק וד יוסיכ םע יטמוטוא יצח חיטבמ     08.02.4710
    A23, AK01,וא "סנמיס" תרצות,ספאו הזאפ  
טוליש,עקת תיב,הרואת ףוג רובע  רשואמ ע"ש      

    300.00   150.00     2.00 .ןיזמה הרואת דומעב תנקתהה,ראומ בוחר 'חי   
      
דומע לע ןקתומ גח תרואתל ריק רוביח     08.02.4720
תפסות ,ןירושמ עקת - תיב ללוכ הרואתה      
םירזיבא שגמ לע יטמוטוא יצח םרז קספמ      

  7,000.00   250.00    28.00 .טלפמוק - עקת תיבל רוביח לבכו 'חי   
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.02.4730
דימע תיכוכז יביס םע טנוברקילופמ דומעה      
חפמ וא סויזלצ תולעמ 031 דע לש 'פמטב      
ז"אמ םע ,חפ ןוגג םע מ"מ 5.2 יבועב ןבלוגמ      
יקדהמ םע ,A01 AK01 םרזל יזאפ דח      
3KAPOC וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה      
יקדהמ םע רשואמ ע"ש וא IXEGOS תרצות      
ספ םע ,XINOHP תרצות םיסנפל האיצי      

 10,000.00   250.00    40.00 .טלפמוק סנפל דע לבכו הקראה 'חי   
      
ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     08.02.4731

  1,584.00    66.00    24.00 .דומע לע עקת תיב וא הרואת ףוגל ףסונ לבכו 'חי   
      
וא םייק הרואת דומעל הנזה לבכ רוביח     08.02.4760
ןוטבה דוסיב הביצח תוברל תמייק היזכרמ      
שגמל רוביחו םיקדהמ תפסוה ,שרדיו הדימב      

  1,400.00   350.00     4.00 .טלפמוק היזכרמל וא/ו 'חי   
      
תלת ז"אמ ללוכ תמייק היזכרמל תורבחתה     08.02.4770
"G.M" תרצות "H06C" םגד A23 םרזל יזאפ      
אתל דע לבכה לע הנגה םע  רשואמ ע"ש וא      
תוברל ,םיקדהמו הנגה תפסותו םירזיבאה      
חולב טווחו העיבצ ,תורגסמ ,תוחחפ תודובע      

  2,400.00 1,200.00     2.00 .םייקה 'חי   
      
םואתו םולשת ללוכ למשח תשרל תורבחתה     08.02.4830
תודובע לכ תוברל ,תימוקמ תושרו ח"ח םע      

  3,200.00 1,600.00     2.00 .םישורדה רזעה ירמוחו 'חי   
      
יוסיכ רובע גוס לכמ הרואת ידומעל תפסות     08.02.4910

  9,800.00   350.00    28.00 עבורמ / לוגע ןוולוגמ יביטרוקד ןותחת 'חי   
      
תכתמ טלש רובע הרואת דומעל תפסות     08.02.4930
רפסמ תעבטה / תטירח םע עובצו ןוולוגמ      

  1,960.00    70.00    28.00 םיטינ תועצמאב דומעל רבוחמ ,לגעמו דומע 'חי   
      
דומעל הקראה ידיג רוביח רובע ריחמ תפסות     08.02.5030

    190.00    95.00     2.00 )םייקל שדח( DLEWDAC תטישב הרואת 'חי   
220,346.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 כ"הס  

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 
 

010/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     010 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
ודמעיו ורצויי הקלדהה דויצו DEL יסנפ      
ותרודהמב 02 - י"ת ילארשיה ןקתה תוקידבב      
םיללוכ דויצהו םיסנפה יריחמ .הנורחאה      
ןרציה לעפמב קפוסמה חולשמהמ הנמ תקידב      
.חקפמה תשירד יפל חטשב תומיא  תקידבו      
םינש 01-ל היהת הרואתה ףוגל תוירחאה      
ךשמל היהת הקלדהה דויצל תוירחא ,תוחפל      
,DEL םניאש ,םירחא םיסנפ.תוחפל םינש 01      
ןקתה תוקידבב ודמעיו ורצויי הקלדהה דויצו      
.הנורחאה ותרודהמב 02 - י"ת ילארשיה      
הנמ תקידב םיללוכ דויצהו םיסנפה יריחמ      
תקידבו ןרציה לעפמב קפוסמה חולשמהמ      
תוירחאה .חקפמה תשירד יפל חטשב תומיא      
תוירחא ,תוחפל םינש 5-ל היהת הרואתה ףוגל      
םינש 5 ךשמל היהת הקלדהה דויצל      
גוס לכמ הרואת יפוג / םיסנפה יריחמ.תוחפל      
.ןימזמה תריחב יפל ןווגב העיבצ םיללוכ אוהש      
בתכב רושיא םיביחמ ויהי הרואתה יפוג לוכ      
יפוג / םיסנפה יריחמ.ןימזמה / ןנכתמהמ      
רתיה ןיב םיללוכ אוהש גוס לכמ הרואת      
יפוג.הראהו רוביח , הנקתה , הלבוה ,הקפסא      
לע םניה ןלהל םיפיעסב םיטרופמה הרואתה      
,רשואמ  ךרע הווש וא תנייפואמה תרצותה יפ      
. ןימזמה / ןנכתמה י"ע      
      
DEL" םגד DEL יביטרוקד בוחר תרואת ףוג     08.03.1803
    M NOISIV" תרצותמ "GNITHGIL  
    REPOOC", )ע"ש וא םיסדנהמ דע רוא י"ע(.  
ןווגב םידל 12 לש DEL יספ השיש םע      
    K0004-0003 ללוכ סנפה .ספ לכב REVIRD  

154,000.00 7,000.00    22.00 ילסרבינוא הסינכ חתמ לע דבועה 'חי   
154,000.00 הרואת ירזיבא 30.80 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב A2 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     08.08.0305
הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 312/761/511      
,"קזב" עבקייש םוקממ הסכמה תלבוהו      

  9,600.00 4,800.00     2.00 .סוליפ ללוכ החושה לע ותנקתה 'חי   
      
"A2/A1" םגד שיבכב "קזב" תחושל הסכמ     08.08.0360
רזעה ירמחו תודובעה לכ ללוכ 004D גוסמ      

  6,600.00 3,300.00     2.00 .םישורדה 'חי   
      

  1,000.00   500.00     2.00 הליענ רודיס רובע םיסכמה ריחמל תפסות 'חי  08.08.0380
 17,200.00 תרושקת תויתשת 80.80 כ"הס  

      
      
      
      

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

011/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     011 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  - ל מ ש ח  י נ ק ת מ  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוד יבוע ,מ''מ 05 רטוקב  ןוולוגמ הדלפ רוניצ     08.09.0010
8 רוזש ןולינמ הכישמ טוח םע ,מ''מ 56.3      

 42,240.00    64.00   660.00 .מ''מ רטמ   
      
יסקופא עבצב העובצ תנוולוגמ תכתממ הלעת     08.09.0020
הרקת/ריקל םיקוזיח תללוכה ,תצרוחמ דחוימ      
לקשמ יבושיח יפל ,תפסונ הלעתל ףתושמב      
ןרצי י"ע ועצובי רשא תינכות יפל הסמעהו      
תויפוס ,%001 הברזר םדקמ םע תולעתה      
רזע ירמוחו ירזיבא ,תויופעתסה ,םירוביחו      
יפוג קוזיחל םישרדנ םירזבא ללוכ םישרדנ      
דריל תרצות תמגוד ןרצי לניגרוא לכה ,הרואת      
הבוגו מ"מ 004 בחור -  רשואמ תוכיא הווש וא      

 14,700.00   105.00   140.00 .מ"מ 001 דצ רטמ   
      
החמוגה .רואמ תייזכרמל ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.09.0030
תודימכ )תוחפל וטנ 'מ 7.2 ימינפ בחורב(      
7.2 הבוגב ,מ"ס 01 + הינמה ןוראו היזכרמה      
ללוכ ,הינמ אתל יונב הדרפה תציחמ ללוכ ,'מ      
קתר םגד חירב בר ילוענמ םע תלדלפ תותלד      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק המאתהב י"חחו היריע טרדנטס  
      
תמאתה רובע ל"נה החמוגה ריחמל תפסות     08.09.0040
למשח חול םג לולכתש ךכ החמוגה תודימ      
בשחמ וא/ו תומלצמ ןורא ןוגכ תפסונ תכרעמל      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .ב"ויכו הרואת  
      
דויצ שגמ חתפ רובע הרואת דומעל תפסות     08.09.0050
הדרפה תציחמ ללוכ ,המלצמ רובע ףסונ      
ךתורמ 1" רטוקב ןוולוגמ הדלפ רוניצו תימינפ      
האיציל דעו ףסונה חתפהמ דומעה ללחב      
לכה םימ ףא ללוכ המלצמה תנקתה סלפמב      

  5,000.00 1,250.00     4.00 .החנמ טרפ יפל תומלשב 'חי   
      
הנקתהל תובוחר תרואתל הרואת רקב     08.09.0060
,ילארגטניא SRPG םדומ :ללוכ ,היזכרמב      
דע לע הרקבה זכרממ הטילשל לועפת תנכות      
דדומו O/I תבחרה תדיחי ,םירוטלודומ 9      
:םגד תמגודכ ,)טנלא/קטאס( ילטיגיד      
    CLS-retsamimuL-NE קטלנא י"ע קוושמה  
ינכטה טרפמה תושירד לכ לע הנועה מ"עב      

 12,285.00 12,285.00     1.00 .ב"צמה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

 98,225.00 90.80.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
012/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     012 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 98,225.00 מהעברה      

      
      
הנקתהל ,יזאפ דח הרואת וקל רוטלודומ     08.09.0070
טלשנ ,רפמא 04 דע לש וק םרזל ,היזכרמב      
552 דע לש לועפתל דעוימו הרואתה רקב י"ע      
רדת(  CLP תרושקתב הזאפל הצק תודיחי      
םירטליפ תפסוהב ךרוצ אלל , )ץרה 05 הדובע      
:םגד תמגודכ .הרואתה תייזכרמב וא םידומעב      
    041-MLS-NE   מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה  

 16,000.00 4,000.00     4.00 .ב"צמה ינכטה טרפמה תושירדל הנועה 'חי   
      
,תוילטיגיד תוסינכ 8 ללוכה   O/I   תדיחי     08.09.0080
:םגד ,תמגודכ  SUBDOM תרושקתב      
    D3609-XE-TR-NE קטלנא י"ע קוושמה  

  2,450.00 2,450.00     1.00 .ב"צמה ינכטה טרפמה תושירדל הנועה מ"עב 'חי   
      
05 הדובע רדת(  ILAD/CLP  הצק תדיחי     08.09.0090
,56PI ,הרואתה דומעב וא ףוגב ןקתומה  )ץרה      
,ILAD תרושקתב הרואתה ףוג לע הטילשל      
קוושמה PI-GID-MDS-NE :םגד , תמגודכ      
טרפמה תושירדל הנועה מ"עב  קטלנא י"ע      

 21,600.00   400.00    54.00 ב"צמה ינכטה 'חי   
      
תלבגהו רתי חתממ הנגהל תבלושמ הדיחי     08.09.0100
- טאו 000,1 דע דל יסנפל  הענהה םרז      
דומעב דויצה שגמב  הנקתהל      
SEM-NE-044  :םגד , תמגודכ.הרואתה      
תושירדל הנועה מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה      

 22,140.00   410.00    54.00 .ב"צמה ינכטה טרפמה 'חי   
      
הרואת ידומעב טוויחו החטבא שגמ קוריפ     08.09.0110

  2,500.00   250.00    10.00 .דומעב טוויחו שגמ תפלחה ךרוצל 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

162,915.00 90.80.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
013/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     013 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
162,915.00 מהעברה      

      
      
חטשב הנוילע הטלפ לעב רשגל דוסי תקראה     08.09.0120
ילזרב ךותיר תועצמאב ר"מ 0051 דע ללוכ      
תריציו העסמה תוטלפו רשגה תודוסי לש ןויזה      
הנבמה ףקיהב הרוגס תיפקיה רושיג תעבט      
ר"ממ 4X05 ךתחב יפקיה ןוולוגמ הדלפ ספמ      
ילזרב ךותיר י"ע וא ןוטבה תוקיציב חנומה      
ךותב ,הנבמה לש תוחפל מ"מ 21 רטוקב ןויזה      
:ללוכ ,תוריקבו תורוקב ,םידומעב ,תואסנולכה      
ךותיר ,'מ 01 לכ תעבטל םייבחור םירושיג      
תיכנאה ןויזה תדלפל רושיגה תעבט ןיב רוביחו      
תריציל ,המדאב םינומטה הנבמה תודוסיבש      
תוברל ,םהניב התואנ תילמשח תופיצר      
הזמ הז םידדובמה הנבמ יקלח ןיב םירושיג      
לכב ויהי םיכותירה ,תילמשח תופיצר תריציל      
תוברל ,תוחפל מ"ס 5 ךרואב רוביחה 'קנ      
,תוטשפתהה ירפתב םישימג םירושיג עוציב      
ץוח תואיציל תנוולוגמ הדלפמ "םיצוק" תאצוה      
4-ב( הנבמה לש דצ לכמ רושיגה תעבטמ      
םינוולוגמ הדלפ יספ ללוכ ,)הנבמה תוניפ      

 17,000.00 17,000.00     1.00 'פמוק .תרוקיב תואספוק ,הדלפה תוקעמ ירוביחל  
      
ריקל למשחה קוח י"פע דוסי תקראה ןקתמ     08.09.0130
תועצמאב תילמשח תופיצר תריצי ללוכ ןוטב      
רטוקב םייכנאו םייקפוא ןויז ילזרב לש םיכותיר      
תודימב הדלפ ספ תרזעבו תוחפל מ"מ 21      
    4X05 לש ןוטבה תוקיציב םינומט ר"ממ  
לא םיכותיר עוציבו ,םכרוא לכל ריקה/הקעמה      
אצויה תוקראה ספ לאו הנבמה לש ןויזה ילזרב      
.ת.ע לש דוסיה יגריב בולכו דומעה חתפ לא      
יספו ןויזה ילזרב לכ ללוכ ,רוביחה תודוקנ לכב      
לש דצ לכמ תווצקב ץוח תואיצי ללוכ ,תוקראה      
"שיטפ" םגד תניירושמ הספוקב ,תוניפב ריקה      
מ"ס 51X51 תודימב רשואמ תוכיא הווש וא      
.ןוולוגמ ספו גרוב תוברל ,מ"ס 01 קמועבו      
טוליש ללוכ הקיציב העוקש הספוקה      

 10,560.00    12.00   880.00 ."הקראה" רטמ   
      
יספ לש תיבוציע הרואת תכרעמב לופיט     08.09.0140
עוציב תוברל רשגה לע תמייקה הרואת      
םירזיבאו דויצ תפלחה ,תומאתה, םייוניש      
םייונישל םאתהב שדחמ הלעפהו רוביח ,קותינ      
.חקפמה תויחנהל םאתהבו רשגב םייסדנהה      
ירוקמה קפס םע םואתב עצובת הדובעה לכ      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .תומלשב טלפמוק לכה - תכרעמהו דויצה לש  
      
      
      
      
      

210,475.00 90.80.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
014/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     014 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
210,475.00 מהעברה      

      
      
ןוראמ ללוכ A04X1 םרזל ישאר קספמ חול     08.09.0150
,טרפ תינכתב טרופמכ ןיירושמ רטסאילופמ      
םע ,IC תוקספוק וא/ו םיימינפ חפ ילנפ םע      
לכו ,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
,טוויח תוברל היזכרמה תינבל שורדה דויצה      
טרופמכ 'וכו םית"מאמ ,םינעגמ ,םיז"אמ      
לכו ןייוזמ ןוטבמ דוסי תוברל טלפמוק תינכתב      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .תומלשב הנקתהל שורדה  
      
"רוא דומע" גוסמ יביטרוקד הרואת דומע     08.09.0160
ילכירדא טרפ יפ לע בוציעב רטמ 5 דע הבוגב      
םירוביח שגמל חתפ םג ללוכ ריחמה ,החנמ      
תילכירדאה תריחב יפל ןווגב העיבצ ,החטבאו      
תוינכות תנכה ללוכ ,לוקופא טרפמ יפל      
    GNIWARD POHS סדנהמ י"ע עוציבל  
ןקתב הדימעל המאתהב החמומ היצקורטסנוק      
הדימעל ןכו הרואת ידומעל יטנוולרה ילארשיה      
.תוחפל הינשל רטמ 74 לש חור תוריהמב      
תושירדה לכ תא םג לולכי דומעה ןונכת      
BGR גוסמ הרואת תכרעמ תנקתהו בולישל      
תכרעמה יביכר תלבק תוברל ,דרפנב תדדמנה      
שגויש ןונכתל םאתהב דומעב םתנקתהו      
םג ללוכ ריחמה .ןנכתמה לש שארמ רושיאל      
רוביחו הבצה ,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      

110,000.00 11,000.00    10.00 .תומלשב הלעפהו 'חי   
      
XML-ROLOCi םגד ,BGR-DEL יפוג ספ     08.09.0170
לש חוורמב DEL 'חי  םע SPILIHP תרצות      
דרפנב הדיחי לכ לע הטילש ללוכ .מ"ס 01      
תגרד . תימניד הטילשל PI תבותכ תרזעב      
ילארשיה םינקתה ןוכמ רושיא ,66PI הנגה      
תודיערב תודימעל ןקתו      
    42-yrogetaC,5.415,F018-dtS-liM. ףוגה  
ללוכ ריחמה .)הדיחיל( רטמ 5  לש ךרואב      
ןוגכ שרדיש גוס לכמ הילתו רוביח ירזיבא      
םיולנה םירזיבאה לכ תאו .הטסורינ יקבח      
טנמלא ךותב תומלשב הלעפהו הנקתהל      

 45,000.00 4,500.00    10.00 .ילכירדא יביטרוקד הרואת 'חי   
      
םגדמ DEL יפוג ספ רובע רביירד/קפס     08.09.0180
    AC06SDB קפסהב W06 תרצות SPILIHP  

 17,000.00 1,700.00    10.00 color-kinetics. 'חי   
      
קפס תושירד יפל 5TAC תרושקת לבכ     08.09.0190

  3,150.00     9.00   350.00 DEL XML-ROLOCi  תרואת תכרעמ רטמ   
      
      
      
      

390,625.00 90.80.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
015/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     015 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
390,625.00 מהעברה      

      
      
DEL תרואתב הטילשל SML הלעפה בשחמ     08.09.0200
םייביטרוקד םיילכירדא רוא ידומעב תבלושמה      
SPILIHP scitenik-roloc תרצות תמגודכ      
,הלעפה תנכות ללוכ הרואת חולב ןקתומ      
תריציו הרואתב הטילשל SML בשחמ תונכת      
ייוסינ תוברל השורדה תומכב םישיחרת      
ןקתמה תריסמל דע שרדיש לככ הרואת      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .ןימזמל  
      
הרואת דומעל ןיוזמ ןוטב דוסי עוציבו ןונכת     08.09.0210
לע וא/ו ןוטב תלעתב בלושמה 'מ 21 הבוגב      
לש תוינכותו םיבושיח יפל תודימב ,ךמות ריק      
ןימזיש היצקורטסנוק סדנהמו עקרק ץעוי      
ןימזמה ידי לע םירשואמו ונובשח לע ןלבקה      
,םינוולוגמ דוסי יגריב העברא :ללוכ ריחמה      
דוסיה יגריב ףקיהב רושיג תועבט ךותיר ללוכ      
דוסי תקראהכ דוסיה לש ןויזה ילזרבל םכותירו      
תקראהל ןויזה ילזרב ךותירו רושיג תוברל(      
ללוכו )ןוטבה ריק לש ןויזה ילזרב לא דוסיה      
מ"ס 05 טלוב תנוולוגמ הדלפ ספ תאיצי      
םירזיבא שגמל דע דומעה ךותל סיסבהמ      
    05x4 דוסיה לש ןויזה ילזרבל ךתורמ ,מ"מ  
3 ללוכ ,ריקה לש דוסיה תקראה לשו בולכהו      
תורוניצ 2 ללוכו ,גרוב לכל תויקסדו םימוא      
ךותב מ"מ 011 רטוקב םישימג םירושרש      
,תונזהה םע העיגמה תרנצל םרוביחו דוסיה      
תוינכותל םאתהב עוציבהו הרוצה ,תודימה      

131,600.00 3,290.00    40.00 .ומיע םואתבו רוטקורטסנוקה 'חי   
      
םגדמ תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     08.09.0220
    DEL-2-oeceT, תרצות rederhcS  רשואמ  
עובצ םוינימולא תקיצימ יושע ,ןנכתמה י"ע      
,ןימזמה תריחב יפל LAR ןווגב - רונתב      
,E-RX-eerC תרצותמ םידל 021 לש תכרעמ      
וניה הרואתה ףוג טאו 391 דע לש ללוכ קפסה      
םע רוא רזפמ ,PI-66 תומיטא תגרד לעב      
.80KI ימרט םלהב הדימע תמסוחמ תיכוכז      
לועפתל תמאותה תילרגטניא רביירד תכרעמ      
יפל 3015 תירטמוטופ המוקע .ןיקת      
הדבעמ תורשואמ תומוקעה( ןנכתמה תריחב      
    52071OSI( . 000,06 תוחפל - םייחה ךרוא  
רביירד ללוכ K0004 רואה עבצ .הדובע תועש      
תרושקת םע Am005 לש האיצי ימרז לעב      

 75,600.00 6,300.00    12.00 DALI 'חי   
      
      
      
      
      

617,825.00 90.80.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
016/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     016 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
617,825.00 מהעברה      

      
      
םגדמ תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     08.09.0230
    DEL-2-oeceT, תרצות rederhcS  רשואמ  
עובצ םוינימולא תקיצימ יושע ,ןנכתמה י"ע      
,ןימזמה תריחב יפל LAR ןווגב - רונתב      
,E-RX-eerC תרצותמ םידל 211 לש תכרעמ      
וניה הרואתה ףוג טאו 181 דע לש ללוכ קפסה      
םע רוא רזפמ ,PI-66 תומיטא תגרד לעב      
.80KI ימרט םלהב הדימע תמסוחמ תיכוכז      
לועפתל תמאותה תילרגטניא רביירד תכרעמ      
תריחב יפל 2015 תירטמוטופ המוקע .ןיקת      
הדבעמ תורשואמ תומוקעה( ןנכתמה      
    52071OSI( . 000,06 תוחפל - םייחה ךרוא  
רביירד ללוכ K0004 רואה עבצ .הדובע תועש      
תרושקת םע Am005 לש האיצי ימרז לעב      

132,000.00 6,000.00    22.00 DALI 'חי   
749,825.00 תונוש - למשח ינקתמ 90.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,587,541.00 .ל"כשמ ןוריחמ - תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
 

017/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     017 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ד ל פ  י נ ב מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  50.91 ק ר פ  ת ת       
      
הלבוה ,הקפסא ללוכ הדיחיה ריחמ  :הרעה      
הדובעה עוציבל שרדנה לכו םירמוחה לש      
םיטרפמו תוינכת יפל התומלשב      
      
תופש ךרואל תנוולוגמ הדלפמ רשג הקעמ     19.05.0070
,ןוטבב ןוגיעל רוביח יחפ תוברל העסמה      

400,000.00 10,000.00    40.00 םימואו תוציפק ,תויקסד ,םיגרב ןוט   
      
תנולוגמ הדלפמ רשג הקעמל ריחמ תפסות     19.05.0080
ירשג  קרפב טרופמכ העיבצ רובע      

 48,000.00 1,200.00    40.00 טוליש ןוט   
448,000.00 שרח תורגסמ 50.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

448,000.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
018/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     018 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  32 ק ר פ       
ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו       
      
ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  10.32 ק ר פ  ת ת       
ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו  ם י ח ו ד ק       
      
06 רטוקב 03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0070

 87,000.00   300.00   290.00 )ןופיד ריק רובע( מ''ס רטמ   
 87,000.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 87,000.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
019/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     019 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  04 ק ר פ       
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  60.04 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע וקפוסיש םורט ןוטבמ םיטנמלאה לכ      
.ילארשי ןקת ות ילעב תויהל םיבייח ןלבקה      
      
אמגוד תנכה םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
תודובעה עוציב ינפל 'רדא י"ע הרושיאו      
תונושה      
      
)םיסופיטהו םיגוסה לכ( םיפוצירה יריחמ      
לוח תבכשו תיתש קודיה ,"ךרד תרוצ" םיללוכ      
תדימב היומס ןוטב תרוגח ,מ"ס 5 יבועב      
לוחכ , קורי ,בוהצ ,ןבל :םיריהב םינווג .ךרוצה      
םיטנמלאה יריחמ . ןבל טנמצ סיסב לע - 'דכו      
רמאנ םא אלא , ןויזה תא םיללוכ ןייוזמ ןוטבמ      
'סמ דע 8 'סמ םיטרדנטס םיטרפ האר-תרחא      
ל"כשמ לש 55 ,45 35 ,61      
      
גוסמ ןגה ינבאו הפשה ינבא יפיעס לכב      
תיעבט עקרקב הריפח ללוכ ריחמה ,והשלכ      
ןבאה תקפסא, ךרד תרוצ תנכה, עצמב וא/ו      
עצמ ,ןוטב בגו דוסי ,התחנהו הניפ ינבא ללוכ      
.םיקשימה דוביע ,תומלשהו םירוסינ ,'א      
      
,תומוקעב ,והשלכ גוסמ  ןג ינבא ,הפש  ינבא      
ורסוני 'מ 0.1-מ םירצק םיעטקבו םיסוידר      
- 0.1 םינתשמ םיכרואבו תומיאתמ תויווזב      
הפש ינבאב שמתשהל  ןיא .ושרדייש 'מ 02.0      
לכ ."וכו תותשק תמלשה ךרוצל תורובש      
הפש ןבא ןיב   ץירח תריגס םיללוכ םיריחמה      
. םייק טלפסא ןיבל      
      
ידומע יסיסב חטש זוזיקב( וטנ היהת הדידמה      
ללוכ ריחמה )'דכו םיסכמ , תוגורע, הרואת      
ףוצירל תורבחתה ,םיננכותמ םיהבגל המאתה      
.ךרוצל םאתהב ןוטב תקיציב תומלשה , םייק      
      
רתאה יוקינ תללוכ םיפיעסה לכב הדובעה      
יוניפ רתאל תלוספ לכ יוניפו הדובעה רמגב      
תנגהל דרשמה ידי לע רשואמ תלוספ      
.הנמטה ללוכ  ,הביבסה      
      
6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.06.0008
תויעוביר ,02/01 תינבלמ סופיטמ ,מ"ס      

240,000.00    80.00 3,000.00 10/10, 20/20 ר"מ   
      
רפוס/ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.06.0011
תינבלמ סופטמ מ"ס 6 יבועב לייטקוק /ןוטס      

 10,000.00   100.00   100.00 .02/02 ,01/01 תיעוביר , 02/01 ר"מ   
250,000.00 60.04.10 קרפ תתב הרבעהל

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

020/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     020 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
250,000.00 מהעברה      

      
      
רומיגב מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.06.0044
סופיטמ ןוטסרקא /ינורבח ירכרוכ /תתוסמ      

 22,500.00   150.00   150.00 .ע"ש וא ןייטשרקא תרצות וטנרט/ודיל/ילוביט ר"מ   
      
םע מ"ס 02/02 םירוויעל ןומיס ןבאב ףוציר     40.06.0088
תרצות מ"ס 6 יבועב , והשלכ ןווגב תוטילב      

 16,000.00   160.00   100.00 ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא" ר"מ   
      
02/02 םירוויעל ןומיס / הנווכה ןבאב ףוציר     40.06.0089
תרצות מ"ס 6 יבועב םיספ םע מ"ס      
ןווגב ע"ש וא 18961 ט"קמ "ןייטשרקא"      

  8,000.00   160.00    50.00 והשלכ ר"מ   
      
04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.06.0178

 21,000.00   300.00    70.00 והשלכ ןווגב , מ"ס 06 ךרואב מ"ס רטמ   
      
52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     40.06.0228

115,500.00    77.00 1,500.00 .םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס רטמ   
      
,)תימינפ / תינוציח( שיבכל תלגועמ הפש ןבא     40.06.0230

  4,500.00    90.00    50.00 םיעטקב ןוטב דוסי לע לגעמ 4/1 'חי   
      
מ"ס 32 בחורב ןוטבמ תעפושמ הפש ןבא     40.06.0239
יאל( םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס 32 הבוגבו      

 38,500.00    77.00   500.00 )העונת רטמ   
      
מ"ס 32 בחורב ןוטבמ החוטש הפש ןבא     40.06.0240
םינוש םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס 51 הבוגבו      

  4,000.00    80.00    50.00 )היצח רבעמל( רטמ   
      
החנה רובע םיגוסה לכמ הפש ןבאל תפסות     40.06.0253
הריפח , טלפסאה רוסינ תוברל םייק טלפסאב      
רצונש חוורמה תריגסו  קדוהמ עצמ תמלשה ,      

 22,000.00    20.00 1,100.00 טלפסאב רטמ   
      

 40,300.00    62.00   650.00 ןוטב דוסי לע מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבא רטמ  40.06.0258
      
מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבאל ריחמ תפסות     40.06.0259

  2,800.00     8.00   350.00 .הזאפ אלל ןבא רובע רטמ   
      
מ"מ 3.0 יבועב הרוחש הרידח העירי תסירפ     40.06.0900
תשירדל םאתהב הדובעהו םירמוחה לכ ללוכ      

  6,750.00     5.00 1,350.00 .תינכתו טרפ יפל גולורדיהה ר"מ   
551,850.00 תוגרדמו םיפוציר 60.04 כ"הס  

      
      
      
      
      

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 
 

021/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     021 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ע ל ס ו  ת ו ר י ק  70.04 ק ר פ  ת ת       
      
לעמ ןבא לדוג , םייעבט עלס ישוגמ היעלס     40.07.0066

 20,000.00   400.00    50.00 )רתאל ץוחמ עלסה תקפסא( ק"מ 5.0 ר"מ   
      
לעמ היטנ תיוז רובע היעלסה ריחמל תפסות     40.07.0068

  1,950.00    39.00    50.00 .ךנאהמ תולעמ 03 ר"מ   
      
ןויקנ/רדג/ םיכמות תוריק יפיעסב ריחמה      
רפעה תודובע לכ תא םיללוכ לגר תוריקו      
,דוסיל הביצח וא/ו הריפח תוברל תושרדנה      
רזוח יולימ,תיתש קודיה,הדובעה בחרמלו ריקל      
תונכה ,םיזקנ ,םירפת ,הזר ןוטב ,'ודכו      
.תושורדה תודובע לכו רזעה ירוח ,תוקעמל      
ריחמ .תוריקה יגוס לכב 03-ב : ןוטבה גוס      
.דרפנב דדמנ רשא דוסי ללוכ אל ריקה      
לכה -ןויזה תא םיללוכ ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלא      
.תוינכתו םיטרפל םאתהב      
      
תודימב רדגו ךמות ריקל ןייוזמ ןוטבמ דוסי     40.07.0073

374,000.00 1,100.00   340.00 ןהשלכ ק"מ   
      
רמג.ןבא יופיח אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.07.0075
01 בחורב תיכנא וא תיקפוא ץע תינבתב תיזח      

533,000.00 1,300.00   410.00 מ"ס ק"מ   
      
שארב הרוק ללוכ( ןיוזמ ןוטבמ לגר תוריק     40.07.0080

408,000.00 1,200.00   340.00 )ריקה ק"מ   
      
וא ןייטשרקא תרצות ריפס קולבמ ריק יופיח     40.07.0200
י"פע םינווגבו תונוש תודימב םיקולבה .ע"ש      
.תותשקב וא םירשי םיווקב לכירדאה תריחב      

247,500.00   450.00   550.00 .ןרציה תייחנה/טרפ י"פע לכה ר"מ   
      
ריפס גניפוק טנמלאמ ריקל שאר ךבדנ     40.07.0220

 79,200.00   144.00   550.00 .ע"ש וא ןייטשרקא לש רטמ   
      
תוחירמב ןייוזמ ןוטבמ תופצר/תוריק םוטיא     40.07.0240
תובכש 2-ו ינמוטיב רמיירפ תבכש לש תומח      
הבכש לכ ר"מ/ג"ק 5.1 לש תומכב ןמוטיב      

120,000.00    50.00 2,400.00 תושורדה הנכהה תודובע לכ תוברל ר"מ   
1,783,650.00 תויעלסו תוריק 70.04 כ"הס  

      
ת כ ת מ  ת ו ד ו ב ע  80.04 ק ר פ  ת ת       
      
2412 ןקת יפ לע ורצויי תכתמ תוקעמו תורדג      
ןוגיע / סוסיב ללוכ ריחמה  .3274 ןקתו      
םיקלחה לכ .רונתב תיטטסורטקלא העיבצו      
האר .רוציה רחאל םח ץבאב םילובט      
. תוחיטב תוקעמ 96-71יטרפ      
      

80.04.10 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
022/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     022 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
"ילרוא תורדג" תרצות תכתממ תוחיטב הקעמ     40.08.0004
01.1 הבוגב  ע"ש וא " 'ב/'א ונוא תיירק" םגד      

 90,000.00   450.00   200.00 רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ רטמ   
      
הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ     40.08.0037
2"-5.1" רטוקב ןוולוגמ רוניצמ מ"ס 09 -011      
ןוגיע ואו םידומע תוברל תולגועמ תוניפ ללוכ      

  8,000.00   200.00    40.00 רונתב העיבצו תוריקל רטמ   
      
לזרבמ םידומע ללוכ 'מ 01.1 הבוגב תשר רדג     40.08.0092
םירבוחמ 'מ 5.2 לכ ,עובצ מ"מ 5/54/54 תיוז      
תשר ללוכ ,ןוגיע יגרבו לזרב תטלפ י"ע      
05*05  םייניע םע מ"מ 5.2 יבועב תנוולוגמ      
דומע לכ םייתניפו םיימינפ םיקוזיח ללוכ ,מ"מ       
יבועב םינוולוגמ החיתמ יטוח 3 ללוכ ,ישימח      

 63,250.00   115.00   550.00 .טרפ יפל ,מ"מ 3  רטמ   
161,250.00 תכתמ תודובע 80.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,496,750.00 תוגרדמו םיפוציר 04 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
 

023/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     023 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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       
      
הייקשה      
      
הריפח םיללוכ היקשהה תודובע לכ :הרעה      
.ןואסלפ גוסמ םיינקית רוביח ירזיבאו ,יוסיכ,      
הקיפסב תופטפט תללוכ ףוטפיטה תרנצ      
יפל 'מ.1 דע 'מ 3.0 לש םיחוורמב ש/ל 3.2-1.2      
ןוגיע יווו תוברל ןנכתמה תשירד      
.תכתממ      
      
רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ     41.01.0003

108,000.00     8.00 13,500.00 תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט םע מ"מ 61 רטמ   
      
רטוקב ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש     41.01.0009
תוילרגטניא וק תופטפט 8-01 אשונ מ"מ 61      

  4,640.00    29.00   160.00 'פמוק .'מ 4 החולשה ךרוא .תותסוותמ  
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.01.0020

  4,000.00    10.00   400.00 .6 גרד מ"מ 52 רטוקב אוהשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.01.0021

 22,500.00    15.00 1,500.00 .6 גרד מ"מ 23 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.01.0022

 16,800.00    21.00   800.00 .6 גרד מ"מ 04  רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.01.0023

 24,000.00    24.00 1,000.00 .6 גרד מ"מ 05 רטוקב והשלכ רטמ   
      
יבוע 4" רטוקב הדלפ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.01.0035

  7,000.00   140.00    50.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל 23/5" ןפוד רטמ   
      
יבוע 6" רטוקב הדלפ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.01.0036

  8,500.00   170.00    50.00 .ןוליינמ הלחשה טוח תוברל 23/5" ןפוד רטמ   
      
01 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.01.0060

  9,600.00    96.00   100.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 011 רטוקב רטמ   
      
הרטמהו ףוטפטל 5.1" רטוקל תכרעמ שאר     41.01.0075
,ש"מ 021 ןנסמ ,5.1" ישאר ירודכ זרב ללוכה      
,םילוארדיה/םיילמשח םיזרב 4 ,ץחל תסו      
לל ,רוביח ירזיבאו םידרוקר ,םידיאונולוס      
ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל רוביח      

 20,000.00 4,000.00     5.00 )םירזיבא 'חי   
      

 16,325.00   653.00    25.00 2"-5.1" רטוקב הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ 'חי  41.01.0088
      
      

241,365.00 10.14.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
024/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     024 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
241,365.00 מהעברה      

      
      
םיפוגמל יכרד-תלת דוקיפ ןוזרב תפסות     41.01.0094

  2,550.00   102.00    25.00 םילמשח / םילוארדיה 'חי   
      
,2/1" רטוקב ,)קיר ענומ( םוקאו יטנא םותסש     41.01.0097

  1,020.00   170.00     6.00 "דמרב" 'צות 'חי   
      
4/52 םיזקנמ תורוניצל הריהמ הפיטש םותסש     41.01.0110

  5,460.00   182.00    30.00 ע"ש וא "ןואסלפ" תרצות 'חי   
      
טלפ םע םימ דמ רובע תכרעמ שארל תפסות     41.01.0127
תרצות םידרוקר ללוכ ,5.1" רטוקב ילמשח      

  6,948.00 1,158.00     6.00 .ע"ש וא "הילד דרא" 'חי   
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.01.0135
מ"ס 6.33/1.16/48 תודימב ,"ןגסלפ" /      
וא ,)"רבנע" לש IGF 048/0 םגד תמגודכ(      
תקי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש      

  5,310.00 2,655.00     2.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב 'חי   
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.01.0136
מ"ס 6.33/1.16/011 תודימב ,"ןגסלפ" /      
וא ,)"רבנע" לש IGF 0011/0 םגד תמגודכ(      
תקיצ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש      

  8,571.00 2,857.00     3.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב 'חי   
      
IGF, 1 2 םימגדמ םירזיבא תונוראל תפסות     41.01.0149
    IGF תרצות חתפנ גג רובע םינוש םילדגב  

  1,116.00   558.00     2.00 ע"ש וא "רבנע" 'חי   
      
םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב     41.01.0153
,IV, 048/0 IGF-0 םימגדמ ןורא תמגודכ      
    0011/0 IGF, 0521/0 IGF וא "רבנע" תרצות  

  2,076.00 1,038.00     2.00 מ"ס 6.33/1.16/5.13 תודימב  ע"ש 'חי   
      
םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב     41.01.0154
,IV, 048/1 IGF-1 םימגדמ ןורא תמגודכ      
    0011/1 IGF תודימב  ע"ש וא  "רבנע" תרצות  

  3,348.00 1,116.00     3.00 מ"ס 6.33/6.08/7.35 'חי   
      
ןוגימה ןוראל ביבסמ תנוולוגמ תכתממ תרגסמ     41.01.0159
מ"מ 9 יבועב ,בשחמה / תכרעמה שאר לש      
םימוא םע םיגרב 6-ב רוביח ,מ"מ 53 בחורו      
םירשפאמהיריצ 2 ללוכ ,ןוגימה ןורא ידיצ ינשמ      
תרצות 06 םגד הילת לוענמ ,ןוראה תחיתפ      

  5,050.00 1,010.00     5.00 'פמוק .ע"ש וא 333  
      
      
      
      

282,814.00 10.14.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
025/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     025 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
282,814.00 מהעברה      

      
      
וא  0063ECA םגד הלורוטומ 'בח לש רקב     41.01.0199
תשרב רודישל תרוסמת תדיחי ללוכ דווזמ ע"ש      
םיגוסמ םיסיטרכ:ללוכ רקבה.תינוריעה הרקבה      
x 4 יגולנהסינכ תודוקנ תוחפל םיללוכה םינוש      
תודוקנ .'חי 03 -כ םייטרקסיד הסינכ תודוקנ .      
. 'חי 61 -כ םייטרקסיד רסממ יגתוממ האיצי      

 35,000.00 35,000.00     1.00 'פמוק תיטוחלא הצק תדיחי לולכמ  
      
הלורוטומ RX 6/6 ויפרוקס תיטוחלא הצק 'ח     41.01.0211
6 ,תולעפה 6 ,הנטנא ,וידר : ללוכ ע"ש וא      
י"ע הנקתה .ינוציח זראמ ,הללוס ,תוסינכ      
,הנקתההיצרגטניא ,ןרציה לש השרומ ןיקתמ      

 24,000.00 12,000.00     2.00 'פמוק .הנשל אלמ תורשו תוירחא ,הכרדה  
      
/ "ויפרוקס" יבשחמל טרפ( בשחמ רוביח     41.01.0217
הרואת דומעל  ע"ש וא )"טניריא" / "םוקיריא"      
לכו חתמ קספמ ,לבכו לוורש ללוכ ,םייק      

  3,120.00   624.00     5.00 שורדה 'חי   
      
תודימב בשחמה תדיחיל הנגה תספוק     41.01.0219
ןוראל תורבחתה ללוכ מ"מ 002/003/004      
/ "רבנע" תרצות ,תכרעמ שאר לש הנגה      

  3,690.00   738.00     5.00 ע"ש וא "טיילרוא" 'חי   
      
0001 םגד רטנה תרצות ןנווכתמ החיג זתמ     41.01.0230

  5,250.00    75.00    70.00 .היפ ללוכ ע.היפ ללוכ ,ע"ש וא PM 'חי   
      
םגד "רטנה" תרצות ןווכתמ החיג ריטממ     41.01.0232

  3,000.00   150.00    20.00 ע"ש וא הרטלוא PGP 'חי   
      
תכירב ללוכ אשד תקלח הצקל הפיטש תכירב     41.01.0237
תרצות מ"ס 04 רטוק קיטסלפמ הלוגע הנגה      
זרב ללוכ ע"ש וא  400/7 'טק 'סמ "רמוע"      
ררח  ע"ש וא "תיור" ריהמ רוביח ,1" ירודכ      

  3,600.00 1,200.00     3.00 ע"ש וא "י.ר.א" / "דמרב" תרצות 1" יטניק ריוא 'חי   
      

 16,980.00   566.00    30.00 ףוטפיט תחולשל זוקינ תכירב 'חי  41.01.0238
      
מ"ס 08 רטוקב הייקשה תרנצל הרקב את     41.01.0250
תבכש , הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 001 קמועב      
ללוכ 521B ןיממ הסכמו מ"ס 02 יבועב ץצח      

 36,000.00 1,200.00    30.00 תרוקיבה את דועי טוליש 'חי   
413,454.00 הייקשה 10.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 
 

026/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     026 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
דרשמ -מ"הש תויחנה יפל לדוגו רטוק תורדגה      
,הלבוה ,הקפסא תללוכ הדובעה .תואלקחה      
תוירחאו הכימס ,העיטנ ,לוביז ,רוב תריפח      
.הטילקל      
      
ללוכ רטיל  1.0  ילכה לדוג 1 'סמ לדוג םיליתש     41.02.0014

  3,000.00     1.00 3,000.00 .ליתש שיח וא םינוליתש 'חי   
      

 28,000.00    10.00 2,800.00 רטיל 0.1 ילכה לדוג ,3 'סמ לדוג םיליתש 'חי  41.02.0021
      

236,000.00    20.00 11,800.00 רטיל 0.3 ילכה לדוג ,4 'סמ לדוג םיליתש 'חי  41.02.0022
      

  2,000.00    40.00    50.00 רטיל 0.01 ילכה לדוג ,6 'סמ לדוג םיליתש 'חי  41.02.0023
      
0.06 ילכה לדוג ,8 'סמ לדוג )םיצע( םיליתש     41.02.0027
עזג יבוע, םירגוב םיצע תיבחב, הלעמו רטיל      

 12,000.00   300.00    40.00 2 - םידב רפסמ .'מ 05.3-05.2 הבוג ,2" 'נימ 'חי   
      
,3" 'נימ עזג יבוע ,9 'סמ לדוג ,םירגוב םיצע     41.02.0028

 60,000.00   500.00   120.00 3 - םידב רפסמ .'מ 05.4 ילמינימ הבוג 'חי   
      
תרצותמ רטיל 4 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע     41.02.0038

170,000.00    25.00 6,800.00 דמצ לודיג 'חי   
      
הלוע וניא ותרמצ הבוג רשא ץעב םיפנע םוזיג     41.02.0070

    650.00    65.00    10.00 .םזגה יוניפ ללוכ רטמ 3 לע 'חי   
      
3 לע הלוע ותרמצ הבוג רשא ץעב םיפנע םוזיג     41.02.0071

  2,200.00   220.00    10.00 .םזגה יוניפ ללוכ 'מ 6 לע הלוע וניא ךא 'מ 'חי   
      
6 לע הלוע ותרמצ הבוג רשא ץעב םיפנע םוזיג     41.02.0072

  3,000.00   300.00    10.00 .םזגה יוניפ ללוכ רטמ 'חי   
      

 10,500.00    15.00   700.00 "ויוקיק" ןזמ םידברמב אשד ר"מ  41.02.0089
      
י"ע תרשואמ 'דכו הרמח גוסמ ןג תמדא     41.02.0116

148,000.00    40.00 3,700.00 ןנכתמה ק"מ   
      
057 לקשמב סוקוק יביסמ תשרב עקרק בוצייי     41.02.0153

 45,000.00    25.00 1,800.00 ןורדמה ג"ע תנגועמו הסורפ ר"מ\'רג ר"מ   
720,350.00 תועיטנו ןוניג 20.14 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  90.14 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.09.0005
    001 EP שארל ןיזמ - 61 גרד מ"מ 57 רטוקב  

 33,000.00   110.00   300.00 .תכרעמ רטמ   
      
      

 33,000.00 90.14.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
027/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     027 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 33,000.00 מהעברה      

      
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.09.0010
    001 EP שארל ןיזמ - 61 גרד מ"מ 09 רטוקב  

 26,000.00   130.00   200.00 .תכרעמ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.09.0015
    001 EP ןיזמ - 61 גרד מ"מ 011 רטוקב  

  7,500.00   150.00    50.00 .תכרעמ שארל רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.09.0030
    001 EP שארל ןיזמ - 61 גרד מ"מ 36 רטוקב  

  9,500.00    95.00   100.00 .תכרעמ רטמ   
      
5.1" רטוקב ןנסמ רובע תכרעמ שארל תפסות     41.09.0040

    360.00   180.00     2.00 .שמ 04 'חי   
      
.5.1" רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.09.0050
ףוגמ ,ילמשח טלפ + םימ דמ :ללוכ רוביחה      
ריווא םותסש ,ץחל ןיטקמ ללוכ 5.1" הזנורב      
5.1" רטוקב ינוסכלא זרבו 1" רטוקב בלושמ      

 12,000.00 6,000.00     2.00 'פמוק .םלשומ עוציבל שורדה לכ ללוכ  
      
RX  1  ויפרוקס םגד הייקשה בשחמ     41.09.0060
    CD/CA הנגה ןוראב ע"ש וא הלורוטומ תרצות  
חטשמ לע הלופכ הליענ לעב C - 45 גוסמ      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .םינש שמחל הללוס ללוכ הייקשה ןוראו ןוטב  
      
M  8   CD/CA  ויפרוקס םגד הייקשה בשחמ     41.09.0070
ןעטמ רבצמ ללוכ ע"ש וא הלורוטומ תרצות      
לעב C - 45 גוסמ הנגה ןוראב למשחל רוביח      
הייקשה ןוראו ןוטב חטשמ ללוכ הלופכ הליענ      

 60,000.00 12,000.00     5.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא ללוכ  
152,860.00 תונוש 90.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,286,664.00 הייקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
 

028/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     028 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת נ י י ר ו ש מ  ע ק ר ק מ  ך מ ת  ת ו ר י ק  34 ק ר פ       
      
ע ק ר ק מ  ך מ ת  ת ו ר י ק  10.34 ק ר פ  ת ת       
ת נ י י ר ו ש מ       
      
הבוגב ,תניירושמ עקרק תטישב ךמת ריק     43.01.0030
ןוטב יקולבמ יונב ,רטמ 00.6 דע 00.3-מ      
,תוינכתה יפל תודימב "ריפס" גוסמ םיעקובמ      
תועירי תסירפ ,ןוטבמ סוליפ ןתפמ תוברל      
רוזיפ ,תונוולוגמ הדלפ תותשר וא דירגואג      
לכו ירושרש זוקינ תורוניצ ,םיקולבה בגב ץצח      
ריקה לש טרופמ ןונכתל תושרדנה תודובעה      
טרפמל םאתהב -ןוילע עגמ וק דע עוציבלו      

385,000.00   700.00   550.00 ינכטט ר"מ   
      
הבוגב תניירושמ עקרקמ ךמת ריק ךא ,ל"נכ     43.01.0040

910,200.00   740.00 1,230.00 רטמ 00.9 דע 10.6-מ ר"מ   
1,295,200.00 תניירושמ עקרקמ ךמת תוריק 10.34 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,295,200.00 תניירושמ עקרקמ ךמת תוריק 34 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
029/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     029 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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       
      
קוליס םיללוכ םהינימל םיקוריפה יריחמ :הרעה      
רתא לא תושרה תולובגל ץוחמ לא תלוספה      
תורגא םולשתו הלבוה תוברל רשואמ תלוספ      
תושרה ינסחמל הרבעה וא/ו ךרוצה תדימב      
חוקיפה תויחנה י"פע לכה ,הנימזמה      
      
יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוליסו קוריפ     51.01.0003

 42,000.00    15.00 2,800.00 מ"ס 02 דעו מ"ס 01 לעמ ר"מ   
      

 37,500.00     5.00 7,500.00 מ"ס 5 דע קמועל טלפסא יחטש ףוצרק ר"מ  51.01.0006
      
דעו מ"ס 5 לעמ קמועל טלפסא יחטש ףוצרק     51.01.0007

 75,000.00    10.00 7,500.00 מ"ס 01 ר"מ   
      

  4,500.00   150.00    30.00 שדחמ ותנקתהו טלש/רורמת דומע קוריפ 'חי  51.01.0011
      

  1,500.00   100.00    15.00 םידומע ינש לע םירורמתו םיטלש קוריפ 'חי  51.01.0012
      

  3,000.00   200.00    15.00 םידומע ינש לע םירורמתו םיטלש תקתעה 'חי  51.01.0013
      
דיחי W גוסמ תוחיטב הקעמ לש ריהז קוריפ     51.01.0020

 20,000.00    25.00   800.00 ןוסחיאל ותרבעהו תורובה תמיתס ללוכ רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב לוגע הרקב את הסכמ תמאתה     51.01.0045
תועבט תועצמאב שיבכה עופישלו סלפמל      
מ"ס 02 דע ןיירושמ סלגרביפמ תויושע      
דימע" תרבח לש " ביבא םאתמ " תמגודכ      

 14,000.00   700.00    20.00 ןרציה טרפמל םאתהבו ע"וש וא יירפרטנא 'חי   
      
תרגסמב והשלכ גוסמ ףוציר קוליסו קוריפ     51.01.0056

 10,000.00    10.00 1,000.00 חטשה תריפח תודובע ר"מ   
      
וא גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוליסו קוריפ     51.01.0060

 16,000.00    10.00 1,600.00 חטשה תריפח תודובע תרגסמב ןוטב תרוגח רטמ   
      
לעמ יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ קוליסו קוריפ     51.01.0069

210,000.00    70.00 3,000.00 מ"ס 02 דעו מ"ס 51 ר"מ   
      

 10,000.00   200.00    50.00 ןייוזמ ןוטבמ דוסי וא הרוק קוליסו קוריפ ק"מ  51.01.0079
      
וא והשלכ גוסמ תשר רדג קוליסו קוריפ     51.01.0081

  4,500.00    15.00   300.00 תושרה ינסחמל הרבעה ר"מ   
      
לש ןייוזמ ןוטבמ האיציו הסינכ ינקתמ תסירה     51.01.0092

  3,000.00 1,000.00     3.00 'פמוק תלוספה קוליסו םימ יריבעמ  
      

  5,000.00   500.00    10.00 תוחוש קוריפ 'חי  51.01.0096
456,000.00 10.15.10 קרפ תתב הרבעהל

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

030/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     030 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
456,000.00 מהעברה      

      
      

  7,800.00    30.00   260.00 זוקינ רוניצ קוריפ רטמ  51.01.0097
      
ומוקמב ותנקתהו תותשר 2 ןטלוק קוריפ     51.01.0108

 10,000.00 1,000.00    10.00 שדחה 'חי   
      
יוניפו מ"ס 01 דע יבועב טלפסא הצק רוסינ     51.01.0111

 11,000.00    11.00 1,000.00 חקפמה הרויש םוקמל רמוחה רטמ   
      

  7,000.00     1.00 7,000.00 םיבשע לטוק סוסירב הרבדה ר"מ  51.01.0113
      
םיחטשב היחמצ תדרוהו תלוספ יוקינ ,ףושיח     51.01.0114

 30,000.00     2.00 15,000.00 עקרק תפלחה אלל ר"מ   
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     51.01.0118
'מ 6 לע הלוע וניא ךא 'מ 3 לע הלועה הבוגב      
םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 03 דע 02 עזג רטוקבו      

 10,000.00   500.00    20.00 רשואמ הכיפש אל יוניפו )םזגה יוניפו םידקמ 'חי   
      
ןוט 02 "הקנילבטס" גוסמ תיטטניסואיג העירי     51.01.0145

345,000.00    23.00 15,000.00 ע"ש וא 54/002 גוסמ ר"מ   
      
םוחתב רשואמ הכיפש רתאל תלוספ קוליס     51.01.0150
הסמעה, ,הריפח תוברלתימוקמה תושרה      
י"פעעוציב . הכיפשה רתאב הקירפו הלבוה,      
תויומכ בושיח רחאלו חקפמהמ בתכב הארוה      

495,000.00    33.00 15,000.00 עוציבה םרט ךמסומ דדומתדידמ י"פע ק"מ   
      
גוס לכמ תלוספ תנמטה ןיגב הרגאל תפסות     51.01.0160
תוכיא דרשמ י"ע תרשואמ הנמטמב אוהש      
ינותנ ךמס לע ןימזמ/זוחמה תטלחהל הביבסה      
רובע םלושת אל . םימיאתמ תלוספ ירתא      
דרשמ י"ע רשואמ וניאש םוקמב הנמטה      
הנתומ הז ףיעס רושיא  .הביבסה תוכיאל      

750,000.00    50.00 15,000.00 .תשרומ הנמטמב הנמטה ירושיא תלבקב ק"מ   
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק דחוימה טרפמה יפל רומש ץע תנגה 51.01.0200
2,122,800.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
הכרעהב ןניה רפע תודובע לש תויומכה      
בצמ תדידמ ךרעית עוציבה תליחת ינפל.דבלב      
רשא ןלבקה םעטמ ךמסומ דדומ י"ע םייק      
קדבת ,SID-ו GWD, GER ,טמרופב שגות      
תואצןתו ןימזמה םעטמ דדומ י"ע רשואתו      
בושיחל סיסבה תא ווהי תאזה הדידמה      
ויהי הדידמה תודובעה לכ.םולשתל תויומכה      
.ונובשח לעו ןלבקה תוירחאב      

20.15.10 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
031/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     031 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יחטשב עוציבל םיסחייתמ רפע תודובע יפיעס      
,תוריקה ,רשגה ,פ"צשה ,הכרדמה ,שיבכה      
םוחתב תודובע יגוס לכלו 'ודכו זוקינה תולעת      
הדובעה רתא      
      
רופחה רמוחה תרבעה ,הביצח וא/ו הריפח     51.02.0220
רתא םוחתב יולימ יחטשל שומישל יוארה      
ורוזיפו תימוקמה תושרה םוחתב וא הדובעה      
םוקמל "לוספ"ה רפעה יוניפו תובכשב םש      

715,000.00    13.00 55,000.00 .תימוקמה תושרה םוחתב רשואמ הכיפש ק"מ   
      
רופחה רמוחה לש ןוימו יופינ רובע תפסות     51.02.0223
קוליס / יולימ / הסירג ךרוצל תלוספב ברועמה      
הלבוה, ןוסחא , םוריע תוברל הנמטה רתאל      
יפל ךרוצה תדימב ףיעסב שומיש.רתאב רוזיפו      

250,000.00    10.00 25,000.00 .דבלב חקפמה תייחנה ק"מ   
      
שומיש ךרוצל 'ודכו םינוטב ,ןינב תלוספ תסירג     51.02.0224
,הדרפהו ןוימ תוברל 'ג עצמ/יולימ רמוחכ      
ףיעסב שומיש.רתאב רוזיפו הלבוה ,ןוסחא      

 65,000.00    13.00 5,000.00 .דבלב חקפמה תיינה יפל ךרוצה תדימב ק"מ   
      

 54,000.00     3.00 18,000.00 )'ודכו תיתש( רקובמ םיחטש קודיה ר"מ  51.02.0310
      
תובכשב יופינה ירחא רקובמ יולימ קודיה     51.02.0330

 48,000.00     4.00 12,000.00 .חקפמ/ןנכתמה תויחנהל םאתהב ק"מ   
      
ללוכ ,'ודכו תוריק ,םירשג ינבמל רזוח יולימ     51.02.0350

 38,400.00    16.00 2,400.00 רקובמ קודיהו תובכשב ורוזיפ ק"מ   
      
גרודמו יקנ, ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     51.02.0400
טרפמהו יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      
רקובמ קודיהו תובכשב ורוזיפ ללוכ ,דחוימה      

950,000.00    38.00 25,000.00 .חקפמה/ןנכתמה תויחנהו תוינכתל םאתהב ק"מ   
      
/ יולימ תודובעב םיעופישו תונורדמ תרדסה     51.02.0404

 18,000.00     3.00 6,000.00 הריפח ר"מ   
2,138,400.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דיחא יבועב , תוכרדמו םישיבכל 'א גוס עצמ     51.03.0310

1,980,000.00    90.00 22,000.00 הנתשמו ק"מ   
      
יפל יבועב )"שלקב"( ןבא ירבשמ תזקנמ הבכש     51.03.0510

 54,000.00    90.00   600.00 ןנכתמה תעיבק ק"מ   
2,034,000.00 םיעצמ 30.15 כ"הס  

      
      

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

032/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     032 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
םידעוימ אלש םימייק םישיבכ יוקינו טואיט     51.04.0150

 15,000.00     2.00 7,500.00 טלפסא תבכשב דובירל הנכהכ ףוצריקל ר"מ   
      
52.0 רועישב )החאמ יופצ( ןמוטיב סוסיר     51.04.0201

 31,500.00     1.00 31,500.00 ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
רועישב )םיפצרוקמ םיחטשל( ןמוטיב סוסיר     51.04.0202

 11,250.00     1.50 7,500.00 ר"מ/ג"ק 05.0 ר"מ   
      

 20,600.00     2.00 10,300.00 ר"מ/ג"ק 1 רועישב )דוסי יופצ( ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.04.0203
      
גוס ,תלזב , 5,21 א"מאת טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0301

527,000.00    31.00 17,000.00 מ"ס 4 יבועב GP 01-07 ןמוטיב ,'א ר"מ   
      
,יריג / טימולוד ,91 צ"את טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0303

558,000.00    36.00 15,500.00 .מ"ס5 יבועב GP 01-86 ןמוטיב ,'א גוס ר"מ   
      
,יריג / טימולוד ,52 צ"את טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0304

272,000.00    34.00 8,000.00 מ"ס 5 יבועב GP 01-86 ןמוטיב ,'א גוס ר"מ   
      
,יריג / טימולוד ,52 צ"את טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0306

320,000.00    40.00 8,000.00 מ"ס 6 יבועב GP 01-86 ןמוטיב ,'א גוס ר"מ   
      
טגרגאב שומיש רובע טלפסאה ריחמל תפסות     51.04.0312
יבועב הבכשל גורד עוטק וא ליגר גורדב תלזב      

102,000.00     6.00 17,000.00 מ"ס 4 ר"מ   
      
4 יבועב םיינפוא ליבשל טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0315

 24,000.00    30.00   800.00 2/1" טגרגא לדוג , מ"ס ר"מ   
      
'א גוס  ,תלזב , 5,21 א"מאת טלפסא ןוטב     51.04.0318

 46,500.00   310.00   150.00 הנתשמ יבועב GP 01-07 ןמוטיב ןוט   
      
הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב ריחמל תפסות     51.04.0323

  9,450.00    63.00   150.00 גורד עוטק וא ליגר גורדב תלזב טגרגא רובע ןוט   
      

 23,000.00    23.00 1,000.00 שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  51.04.0426
1,960,300.00 טלפסא תודובע 40.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

033/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     033 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י מ  י ר י ב ע מ ו  ז ו ק י נ ,ל ו ע ת  50.15 ק ר פ  ת ת       
      
תורוניצה :זוקינ תורוניצ יפיעסל תורעה      
)"הבקנ"( ןומעפב הנבומ םטא םע םימוטא      
72 ילארשי ןקת יפל, )תרחא שרדנ םא אלא(      
'מ 5.3 קמוע דע םינופיד . השדחה ותנוכתמב      
. הדיחיה יריחמב םילולכ      
ריחמה :הטילקו הרקב יאת יפיעסל תורעה      
רתאב םיקוצי וא םיימורט םיאתל סחייתמ      
/ןימזמה תעיבק יפל )91,65,75 םיטרפ(      
הרקת ללוכ םיאתה יגוס לכל ריחמה. חקפמה      
יריחמ.004D ןיממ ב-ב הסכמו הדבכ      
, ןויזה תא םיללוכ ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאה      
תרחא רמאנ םא אלא      
      
מ"ס 04 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0202

112,500.00   450.00   250.00 .רטמ 0.2 דע קמועב רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0204

 37,500.00   750.00    50.00 .רטמ 0.2 דע קמועב רטמ   
      
זוקינ רוניצל 03-ב ןייוזמ ןוטבמ הנגה / הפיטע     51.05.0405
י"פע הריפח תוברל קמוע לכבו והשלכ רטוקב      

 13,500.00   900.00    15.00 חקפמה תייחנה וא ןנכתמ טרפ ק"מ   
      
דע קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את     51.05.0565
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002      

 30,000.00 5,000.00     6.00 D400 'חי   
      
דע קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את     51.05.0566
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052      

  6,000.00 6,000.00     1.00 D400 'חי   
      
דע קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את     51.05.0575
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002      

  5,000.00 5,000.00     1.00 D400 'חי   
      
דע קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את     51.05.0595
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002      

  7,000.00 7,000.00     1.00 D400 'חי   
      
םייק אתב מ"ס 06 רטוקב הסכמ תפלחה     51.05.0714

 10,000.00 1,000.00    10.00 004D ןיממ לזרב תקצימ הסכמו תעבט תוברל 'חי   
      
לכל מ"ס 08/54 תודימב תותשר 2 הטילק את     51.05.0718
ןבאו הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק      

 45,000.00 4,500.00    10.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש 'חי   
      

 75,000.00    30.00 2,500.00 מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ר"מ  51.05.0787
      
      
      

341,500.00 50.15.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
034/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     034 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
341,500.00 מהעברה      

      
      
יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ ,לועיתל םילבומ     51.05.0792
ןוטב , הריפח תוברל 03-ב ןייוזמ ןוטבמ םימ      

 75,000.00 1,500.00    50.00 יוסכו םוטיא , תוניפ םוטיק , הזר ק"מ   
      
051/002 םינפ תודימב לועיתל ימורט לבומ     51.05.0796
וא 04-ב ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 52 יבועבו מ"ס      
, הזר ןוטב , הביצח/הריפח תוברל 05-ב      

 35,000.00 7,000.00     5.00 שורדה לכו יוסיכ,םוטיא רטמ   
      
תפיטע לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     51.05.0852
שיבכ / הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה      

  8,610.00   287.00    30.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל ק"מ   
      
ףסות רובע MSLC גוסמ ןוטב ריחמל תפסות     51.05.0853

    570.00    19.00    30.00 תורשקתה ריהמ ק"מ   
      
ר"מל 'רג 004 הגורא אל תינכטואיג העירי     51.05.0867
עוציבל שרדנה לכ ללוכ 'דכו םוהת ימ זוקינל      

 48,000.00    16.00 3,000.00 חקפמה תוארוהו ןרציה טרפמ יפל הדובעה ר"מ   
      
יולימ םע מ"ס 4 הבוגב תיבחרמ הדלפ תשר     51.05.0875

210,000.00    70.00 3,000.00 מ"ס 01 יבועב רתאב קוצי 03-ב ןוטב ר"מ   
      
תמגודכ מ"ס 8 הבוגב תיבחרמ הדלפ תשר     51.05.0877
"הדלפ תותשר םתר" תרבח תרצותמ KJ תשר      
יולימ ללוכ EPDL תעירי ג"ע תחנומ ע"וש וא      

168,000.00    80.00 2,100.00 מ"ס 21 הבוגב 02-ב גוסמ ןוטב ר"מ   
      

  6,000.00     6.00 1,000.00 והשלכ ןווגב טנמגיפ רובע ןוטבל ריחמ תפסות ר"מ  51.05.0883
      

  2,100.00    21.00   100.00 מ"ס 08 דע רטוקב זוקינ יוק תפיטשו יוקינ רטמ  51.05.0895
      

275,000.00 1,100.00   250.00 03 -ב ןיוזמ ןוטבמ תורוגח ק"מ  51.05.0900
      

300,000.00   150.00 2,000.00 .ףופיר לחנ ןבאמ ףוציר ר"מ  51.05.0901
      
001/002 םינפ תודימב לועיתל ימורט לבומ     51.05.0902
וא 04-ב ןיוזמ ןוטבמ מ"ס 52 יבועבו מ"ס      
,םוטיא ,הזר ןוטב ,הביצח/הריפח תוברל 05-ב      

750,000.00 7,500.00   100.00 .שורדה לכו יוסיכ רטמ   
      

200,000.00 4,000.00    50.00 .ע"ש וא "שבי שיבכ" זוקינ תכרעמ רטמ  51.05.0930
      
דע קמועב מ"ס 003/003 תודימב הרקב את     51.05.0940
ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 003      

 60,000.00 60,000.00     1.00 D400 'חי   
      
      
      

2,479,780.00 50.15.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
035/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     035 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,479,780.00 מהעברה      

      
      
03-ב ןייוזמ ןוטבמ זוקינל ינבלמ ימורט לבומ     51.05.1131
ללוכ 'מ 0.3 דע קמועב ,תונוש תודימב      

546,000.00 3,640.00   150.00 .םימוטיא ק"מ   
3,025,780.00 םימ יריבעמו זוקינ,לועת 50.15 כ"הס  

      
ך ר ד  י ר ז י ב א  90.15 ק ר פ  ת ת       
      
םע 2N המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ     51.09.0088
הדעוה י"ע רשואמ ,4W ליעפ בחור      
תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה      
תוחיטבה ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה(      

 81,900.00   182.00   450.00 ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הציטנמלא תוברל רטמ   
      
םע 1H המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ     51.09.0091
הדעוה י"ע רשואמ ,4W ליעפ בחור      
תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה      
תוחיטבה ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה(      

174,400.00   218.00   800.00 ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הציטנמלא תוברל רטמ   
      
לכמ הדלפמ שדח עובק הקעממ רבעמ תדיחי     51.09.0109
עוציב .ךפיהלו גוס לכמ םייק ןוטב הקעמל ,גוס      

 40,000.00 20,000.00     2.00 'פמוק ןרצי טרפמ י"פע  
296,300.00 ךרד ירזיבא 90.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

11,577,580.00 םישיבכ 15 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
036/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     036 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ ו  ם י ר ו ר מ ת -ם י ש י ב כ  25 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ ו  ם י ר ו ר מ ת  90.25 ק ר פ  ת ת       
      
לכב( דומע תוברל ינוריע גוסמ ךרד ירורמת     52.09.0002

  8,400.00   280.00    30.00 )הבוג 'חי   
      

    500.00   100.00     5.00 דומע אלל ינוריע גוסמ ךרד ירורמת 'חי  52.09.0003
      

  2,400.00   300.00     8.00 דומע תוברל ינוריע ןיב גוסמ ךרד רורמת 'חי  52.09.0004
      
,מ"ס 03 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     52.09.0020

  7,500.00     5.00 1,500.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל רטמ   
      
,מ"ס 51 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     52.09.0022

  4,800.00     3.00 1,600.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל רטמ   
      
,מ"ס 21 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     52.09.0023

  5,250.00     2.50 2,100.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל רטמ   
      
,מ"ס 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     52.09.0024

  1,600.00     2.00   800.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל רטמ   
      

 19,200.00    24.00   800.00 לוחכ בוהצ/ןבל מ"ס 02 בחורב בותינ וק רטמ  52.09.0025
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     52.09.0029

  1,680.00    21.00    80.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ר"מ   
      

  1,920.00    24.00    80.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,דדוב ץח תעיבצ 'חי  52.09.0031
      

    300.00    30.00    10.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,לופכ ץח תעיבצ 'חי  52.09.0032
      

  8,000.00     4.00 2,000.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ  52.09.0036
      
תיכוכז ירודכ רובע העיבצ ריחמל תפסות     52.09.0048

    320.00     4.00    80.00 ר"מב םידדמנה םיפיעסל ר"מ   
      
תיכוכז ירודכ רובע העיבצ ריחמל תפסות     52.09.0049

  4,000.00     1.00 4,000.00 א"מב םידדמנה םיפיעסל רטמ   
      
ידדצ דח )"לותח יניע"( רוא ריזחמ ןמס     52.09.0050

  5,200.00    26.00   200.00 הציענב ןקתומ בוהצ וא ןבל עבצב תכתממ 'חי   
      

  1,800.00    60.00    30.00 לגר יכלוה/הכנ/םיינפוא למס תעיבצ 'חי  52.09.0060
 72,870.00 העיבצו םירורמת 90.25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

 72,870.00 העיבצו םירורמת-םישיבכ 25 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
037/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     037 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ר ט ו ק  ד ע  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( 8"      
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0018
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

 43,360.00   271.00   160.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
םימ וקל 4"-3" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.01.0200
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

  1,304.00 1,304.00     1.00 .תויו  שרה 'חי   
      
2 ,םימ דמ תוברל 3" רטוקב יתיב םימ רובח     57.01.0242
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 3" םיזרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      
יתיבה םימה   וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ      

 25,085.00 5,017.00     5.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע 'חי   
      
וק תחנה רחאל ונוקיתו טלפסא שיבכ תחיתפ     57.01.0280

  1,060.00   106.00    10.00 קמוע לכב םימ רטמ   
 70,809.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.75 כ"הס  

      
ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  40.75 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 521 רטוקב הרקב את     57.04.0008
רטמ 05.1 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 06      

  2,618.00 2,618.00     1.00 .ץצח תפצר תוברל 'חי   
      
004D ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות     57.04.0014

    478.00   478.00     1.00 .מ"ס 06 רטוקב םירזיבא תוחושל 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  4" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0041

  1,346.00 1,346.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה", SRT/LRT 'חי   
      

  2,521.00 2,521.00     1.00 3" רטוקב לזרב תקצימ םינבא תדוכלמ 'חי  57.04.0186
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 3" רטוקב ח"זמ רובע םימ רוביחל תפסות 'חי  57.04.0900
      
ללוכ 4" רטוקב כ"כח לופכ רזוח לא םותסש     57.04.0920

  4,500.00 4,500.00     1.00 ע"ש וא 01S4 "י.ר.א" תמגוד םיידגנ םינגוא 'חי   
 13,963.00 םימל םירזיבאו םינקתמ 40.75 כ"הס  

      
      
      
      
      

 84,772.00 םימ תודובע 75 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
 

038/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     038 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
)ת ו י מ ו י ( י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
ם ד א  ח כ  ת ד ו ב ע  10.06 ק ר פ  ת ת       
      

  2,500.00    50.00    50.00 יעוצקמ לעופ תדובע ע"ש  60.01.0001
      

  4,000.00    40.00   100.00 יעוצקמ יתלב לעופ תדובע ע"ש  60.01.0002
      
תוברל תורוניצ תחנה )םישנא 2( תווצ תדובע     60.01.0004

  1,400.00   140.00    10.00 תכתר ע"ש   
  7,900.00 םדא חכ תדובע 10.06 כ"הס  

      
י ס ד נ ה  י נ כ מ  ד ו י צ  ת ד ו ב ע  20.06 ק ר פ  ת ת       
      

  7,000.00   140.00    50.00 ליבקמ וא B.C.J-4 ןורפחמ תדובע ע"ש  60.02.0003
      
559 רליפרטק ילחז )לפוש( העי תדובע     60.02.0013

  6,000.00   200.00    30.00 ליבקמוא ע"ש   
      

  5,400.00   180.00    30.00 רליפרטק ינפוא )לפוש( העי תדובע ע"ש  60.02.0023
      

  2,800.00   140.00    20.00 ק"מ 51 הניכר תיאשמ תדובע ע"ש  60.02.0033
      

  3,800.00   190.00    20.00 ףונמ םע ק"מ 51 הניכר תיאשמ תדובע ע"ש  60.02.0043
      
523 רליפרטק ילחז ילוארדיה רפחמ תדובע     60.02.0053

  6,000.00   300.00    20.00 ש )הריבש שיטפו ףכ םע( ליבקמוא ע"ש   
 31,000.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע 20.06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 38,900.00 )תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
 

039/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     039 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ו ז מ ר   17 ק ר פ       
      
.ם י ר ו ז מ ר  10.17 ק ר פ  ת ת       
      
רוזמר תכרעמ עוציב רובע ישאר ןלבק חוור     71.01.0010

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק )'ודכו עוציבל תונכה ,תוירחא ,םיחוטיב ללוכ(  
 20,000.00 .םירוזמר 10.17 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 20,000.00 םירוזמר  17 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
040/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     040 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

הפמר 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  37 ק ר פ       
      
י ב ל ש ל  ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה  10.37 ק ר פ  ת ת       
ע ו צ י ב       
      
תודובעו הפמרה רוביחל םיינמז העונת ירדסה      73.01.0002
תנכה ללוכ ,2 שיבכ לע דובירו ףוצריק      
תודסומה י"ע םייפוסה םרושיאו תינכותה      
,רורמתה תודובע לכ ,םיטנוולרה םיכמסומה      
יתווצ ,תוקעמה ,רודיגה ,טולישה ,עבצה      
תודובעה רתי לכו ץח תולגע ,החטבא      
םיינמז העונת ירדסה עוציבל תושורדה      
,שרדייש לככ עוציבה תפוקת לכל ,םתומלשב      
לארשי תרטשמ תושירד וא/ו תינכותל םאתהב      

450,000.00 450,000.00     1.00 'פמוק .י"תנ 'בח וא/ו ינוריעה חוקיפה וא/ו  
      
ללוכ ,י"ראה רשג לע םיינמז העונת ירדסה       73.01.0003
י"ע םייפוסה םרושיאו תינכותה תנכה      
תודובע לכ ,םיטנוולרה םיכמסומה תודסומה      
,תוקעמה ,רודיגה ,טולישה ,עבצה ,רורמתה      
תודובעה רתי לכו ץח תולגע ,החטבא יתווצ      
םיינמז העונת ירדסה עוציבל תושורדה      
,שרדייש לככ עוציבה תפוקת לכל ,םתומלשב      
לארשי תרטשמ תושירד וא/ו תינכותל םאתהב      

250,000.00 250,000.00     1.00 'פמוק .י"תנ 'בח וא/ו ינוריעה חוקיפה וא/ו  
700,000.00 עוציב יבלשל העונת ירדסה 10.37 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

700,000.00 תונוש 37 כ"הס  
21,439,277.00 הפמר כ"הס

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

041/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     041 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

תמייק הפמר תבחרה + רשג 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  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       
      
הלבוה ,הקפסא ללוכ הדיחיה ריחמ  :הרעה      
הדובעה עוציבל שרדנה לכו םירמוחה לש      
םיטרפמו תוינכתה יפל התומלשב      
      

 27,000.00    30.00   900.00 מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ר"מ  02.01.0010
      

323,000.00   850.00   380.00 םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ ישאר ק"מ  02.01.0020
      
הרוק ללוכ( 03-ב ןוטבמ תוריקו ןוטב ידומע     02.01.0030
06 דע הנתשמ יבועב )ריקה הצקב תטלוב      

286,000.00 1,100.00   260.00 מ"ס ק"מ   
      
םייבועב 03-ב ןוטב יחטשמו ןוטב יפצרמ     02.01.0040

176,250.00   750.00   235.00 .םהשלכ ק"מ   
      
וא/ו תוריק( 03-ב ןוטבמ םייעצמא םיביצנ     02.01.0050
וניאש ךתחב ,דחוימ בוציע ילעב )םידומע      

 96,250.00 1,250.00    77.00 םהשלכ םיכתחו תודימב ,יטמזירפ ק"מ   
      
תודימב ,03-ב ןוטבמ םיבצינו םידומעל תרתוכ     02.01.0060

130,200.00 1,400.00    93.00 .םהשלכ םיכתחבו ק"מ   
      
סופיטמ רשגל 03-ב ןוטבמ העסימ תלבט     02.01.0080
יבג לע הקוצי "רתאב תיטילונומ הקיצי"      

605,000.00 1,100.00   550.00 תוספט תכרעמ ק"מ   
      
ןוטבמ תונוש תורוק ,תובשות/תוטוו ,םיבוכרכ     02.01.0100

 80,000.00 1,000.00    80.00 . תונוש תודימב 03-ב ק"מ   
      

 54,600.00    30.00 1,820.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0110
      

 10,500.00    35.00   300.00 04-ב םוקמב 05-ב ןוטב רובע תפסות ר"מ  02.01.0120
      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0140

1,368,000.00 3,800.00   360.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
מ"ס 01 הבוגב ףצקומ ןריטסילופ יזגראמ עצמ     02.01.0150
ישארל תחתמ מ"ס 15 לעמ בחורבו      

 12,500.00    50.00   250.00 'דכו רשק תורוק,סנולכ ר"מ   
      
,והשלכ ךתחב ,03-ב ןוטבמ רשג תעסימ     02.01.0330

150,000.00 1,000.00   150.00 .תורוק וא םימורק ,תוספט יבג לע הקוצי ק"מ   
3,319,300.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      

3,319,300.00 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
042/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     042 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

תמייק הפמר תבחרה + רשג 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  30 ק ר פ       
      
ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
לש הלבוה ,הקפסא ללוכ הדיחיה ריחמ      
לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו םירמוחה      
. םיטרפמו תוינכתה יפל הדובעה      
      
ןוטבמ םירשג תועסימל םיימורט הפש יבוכרכ     03.01.0010
,המלשה תקיציו ןוגיע תוטלפ ללוכ 04-ב ןיוזמ      
עוציבל תודובעו םירזיבאה לכ ,ןוגיע יגרב      

120,000.00   600.00   200.00 .הדובעה לש םלשומ רטמ   
120,000.00 םורט ןוטב ירצומ 10.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

120,000.00 םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
043/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     043 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

תמייק הפמר תבחרה + רשג 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

 42,000.00    30.00 1,400.00 דחוימה טרפמב ר"מ   
      
תועיריב םירשג תועסמ םוטיא תכרעמ     05.01.0020

 55,200.00    60.00   920.00 תוללכושמ תוינמוטיב ר"מ   
      
םוטיא תכרעמב השיג תולבט ינפ םוטיא     05.01.0030

  5,175.00    45.00   115.00 תיטנמצ ר"מ   
102,375.00 םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

102,375.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
044/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     044 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

תמייק הפמר תבחרה + רשג 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ד ל פ  י נ ב מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  50.91 ק ר פ  ת ת       
      
לש הלבוה ,הקפסא ללוכ הדיחיה ריחמ      
הדובעה עוציבל שרדנה לכו םירמוחה      
םיטרפמו תוינכת יפל התומלשב      
      
תופש ךרואל תנוולוגמ הדלפמ רשג הקעמ     19.05.0010
,ןוטבב ןוגיעל רוביח יחפ תוברל  העסמה      

235,000.00 10,000.00    23.50 םימואו תוציפק ,תויקסד ,םיגרב ןוט   
      
תנולוגמ הדלפמ רשג הקעמל ריחמ תפסות     19.05.0020
ירשג 20.91-  קרפב טרופמכ העיבצ רובע      

 28,200.00 1,200.00    23.50 טוליש ןוט   
      
הדלפ תורוניצמ םשג ימל זוקינ רוניצ לולכמ     19.05.0030
תויורבחתה תוברל 4 " רטוקב תנוולוגמ      
,ןוגיעו תולשה ,םיפופיכה ,אצומו םינטלוקל      

  3,750.00   150.00    25.00 .תויווזו ךרבה ,םיימיכה םיגרבה רטמ   
266,950.00 שרח תורגסמ 50.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

266,950.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
045/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     045 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

תמייק הפמר תבחרה + רשג 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  32 ק ר פ       
ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו       
      
ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  10.32 ק ר פ  ת ת       
ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו  ם י ח ו ד ק       
      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0010

319,600.00   680.00   470.00 מ''ס 001 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      

 68,000.00    25.00 2,720.00 5.2'' רטוקב הדלפמ הקידב רוניצ רטמ  23.01.0020
      
001 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0080

  9,400.00    20.00   470.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס רטמ   
      
07 רטוקב 03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0090

244,200.00   370.00   660.00 מ''ס רטמ   
      
07 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0710

  8,580.00    13.00   660.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס רטמ   
649,780.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

649,780.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
046/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     046 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

תמייק הפמר תבחרה + רשג 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  04 ק ר פ       
      
ת ו י ע ל ס ו  ת ו ר י ק  70.04 ק ר פ  ת ת       
      
וא ןייטשרקא תרצות ריפס קולבמ ריק יופיח     40.07.0200
י"פע םינווגבו תונוש תודימב םיקולבה .ע"ש      
.תותשקב וא םירשי םיווקב לכירדאה תריחב      

189,000.00   450.00   420.00 .ןרציה תייחנה/טרפ י"פע לכה ר"מ   
189,000.00 תויעלסו תוריק 70.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

189,000.00 תוגרדמו םיפוציר 04 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
047/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     047 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

תמייק הפמר תבחרה + רשג 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
קוליס םיללוכ םהינימל םיקוריפה יריחמ :הרעה      
רתא לא תושרה תולובגל ץוחמ לא תלוספה      
תורגא םולשתו הלבוה תוברל רשואמ תלוספ      
תושרה ינסחמל הרבעה וא/ו ךרוצה תדימב      
חוקיפה תויחנה י"פע לכה ,הנימזמה      
      

 26,400.00   120.00   220.00 .םינוש םייבועב ןייוזמ ןוטב יחטשמ קוריפ ק"מ  51.01.0070
 26,400.00 הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
הכרעהב ןניה רפע תודובע לש תויומכה      
בצמ תדידמ ךרעית עוציבה תליחת ינפל.דבלב      
רשא ןלבקה םעטמ ךמסומ דדומ י"ע םייק      
קדבת ,SID-ו GWD, GER ,טמרופב שגות      
תואצןתו ןימזמה םעטמ דדומ י"ע רשואתו      
בושיחל סיסבה תא ווהי תאזה הדידמה      
ויהי הדידמה תודובעה לכ.םולשתל תויומכה      
.ונובשח לעו ןלבקה תוירחאב      
      
יחטשב עוציבל םיסחייתמ רפע תודובע יפיעס      
תוריקה ,רשגה ,פ"צשה ,הכרדמה ,שיבכה      
הדובעה רתא םוחתב תודובע יגוס לכלו 'ודכו      
      
רופחה רמוחה תרבעה ,הביצח וא/ו הריפח     51.02.0220
רתאה םוחתב יולימ יחטשל שומישל יוארה      
ורוזיפו תימוקמה תושר םוחתב וא הדובעה      
םוקמל "לוספ"ה רפעה יוניפו תובכשב םש      

 78,000.00    13.00 6,000.00 .תימוקמה תושרה םוחתב רשואמ הכיפש ק"מ   
      
םימייק תודוסיל תחתמ םירשג ינבמל הריפח     51.02.0240

 20,000.00    25.00   800.00 םיביצנל ךומסבו ק"מ   
      

  1,050.00     3.00   350.00 )'ודכו תיתש( רקובמ םיחטש קודיה ר"מ  51.02.0310
      
ללוכ ,'ודכו תוריק ,םירשג ינבמל רזוח יולימ     51.02.0350

 49,600.00    16.00 3,100.00 רקובמ קודיהו תובכשב ורוזיפ ק"מ   
      
גרודמו יקנ, ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     51.02.0400
, )'ג גוס עצמ(יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      
םאתהב רקובמ קודיהו תובכשב ורוזיפ ללוכ      

 45,600.00    38.00 1,200.00 .חקפמה/ןנכתמה תויחנהו תוינכתל ק"מ   
194,250.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
      
      

220,650.00 הלילס תודובע 15 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
 

048/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     048 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

תמייק הפמר תבחרה + רשג 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו מ י ל ש מ  ת ו ד ו ב ע  96 ק ר פ       
      
ם י ר ש ג  י כ מ ס  10.96 ק ר פ  ת ת       
      
B סופיטמ עבורמ וא ינבלמ ןייוזמ ןרפואנ ךמס     69.01.0010
ר''מס 0011 דע ךמסה חטש 7331NE יפל      
לע ךמסה יטרפ ( מ''מ 55 -מ לודג ךמסה הבוג      

 35,000.00 2,500.00    14.00 ) תוינכותב םיטרפה יפ 'חי   
 35,000.00 םירשג יכמס 10.96 כ"הס  

      
ם י ר ש ג  י ר פ ת  20.96 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ םיחוורמ 2 לעב תוטשפתה רפת לולכמ     69.02.0010
    ''S061TD" תיכרוא תינוויכ דח הזוזתל  

152,000.00 4,000.00    38.00 מ''מ 061 לש תיברמ החיתפל רטמ   
      
םייק ימוג םטא ליפורפ תפלחהו הקפסא     69.02.5100
קוריפ ללוכ ,םייקה רשגה ירפתל ןרפואינמ      
לעופב תודימה יפל לכה ,וקוליסו םוגפה םטאה      

120,000.00 1,000.00   120.00 .ךרוצה תדימב ןונכתו המחלה תוברל ,רתאב רטמ   
272,000.00 םירשג ירפת 20.96 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  90.96 ק ר פ  ת ת       
      
תותיס ,םייק רשג לש םיבוכרכו הקעמ קוריפ     69.09.0020
,םירשגה ןיב רפת עוציב ךרוצל ,העסממ קלח      
טרפ יפל ,רפתה רוזיאב הקיצי תומלשה תוברל      

176,000.00 1,100.00   160.00 .תינכותב ק"מ   
      
ןרפואינ יכמס 8 תפלחהו רשגה תמרה     69.09.0022
עוציב לש טרופמ ןונכת ללוכ ,הצקה ביצנב      

180,000.00 180,000.00     1.00 'פמוק .הדובעה  
      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק יעצמא ביצנ לש דומעל תבשות ןויקינ 69.09.0060
      
ךרוצל תינמז הדלפ תיצקורטסנוק תפסוה     69.09.0070
,סוסיב ללוכ ,המרהה ןמזב םיק'גה תכימת      

 60,000.00 15,000.00     4.00 .שרדייו הדימב לכה - ןונכתו קוריפ ,ןוגיע ןוט   
420,000.00 תונוש 90.96 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

727,000.00 תומילשמ תודובע 96 כ"הס  
5,595,055.00 תמייק הפמר תבחרה + רשג כ"הס

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

049/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     049 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

טוליש ירשג 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  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       
      
הלבוה ,הקפסא ללוכ הדיחיה ריחמ  :הרעה      
הדובעה עוציבל שרדנה לכו םירמוחה לש      
םיטרפמו תוינכתה יפל התומלשב      
      

  1,500.00    30.00    50.00 מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ר"מ  02.01.0010
      

 14,450.00   850.00    17.00 םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ ישאר ק"מ  02.01.0020
      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0050

 72,200.00 3,800.00    19.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
תודימב ,03-ב ןוטבמ םיבצינו םידומעל תרתוכ     02.01.0060

 16,800.00 1,400.00    12.00 .םהשלכ םיכתחבו ק"מ   
104,950.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

104,950.00 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
050/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     050 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

טוליש ירשג 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

  3,450.00    30.00   115.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
  3,450.00 םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  3,450.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
051/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     051 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

טוליש ירשג 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ד ל פ  י נ ב מ  91 ק ר פ       
      
ה נ ב מ  - ט ו ל י ש  י ר ש ג  20.91 ק ר פ  ת ת       
      
לש הלבוה ,הקפסא ללוכ הדיחיה ריחמ      
הדובעה עוציבל שרדנה לכו םירמוחה      
םיטרפמו תוינכתה יפל התומלשב      
      
ןיוזמ ןוטבמ יזיז רשג לש םיימורט םידומע     19.02.0010
םיהבגבו םינתשמו םינוש  םיכתחב 05-ב      
שארב םינתשמ םיכתחב םיזיז ינש םע ,םינוש      
הדלפ-יחפמ רבחמו ןוגיע-תלבט ללוכ ,דומעה      
ןוטב ינפ רמגו ןויזה לזרב , דומעה תיתחתב      

 28,710.00 2,610.00    11.00 .יתוזח ףושח ק"מ   
      
םיטרפב טרופמכ הדלפמ טוליש ירשג     19.02.0030

156,000.00 12,000.00    13.00 .לארשי יביתנ לש םייטרדנטסה ןוט   
      
םירבוחמ טוליש ירשגל היילע תומלוס     19.02.0040

 15,000.00 15,000.00     1.00 הכילה יחטשמ תוברל ,םיימורט םידומעל ןוט   
199,710.00 הנבמ - טוליש ירשג 20.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

199,710.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
052/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     052 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

טוליש ירשג 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  32 ק ר פ       
ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו       
      
ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  10.32 ק ר פ  ת ת       
ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו  ם י ח ו ד ק       
      

  3,500.00    25.00   140.00 5.2'' רטוקב הדלפמ הקידב רוניצ רטמ  23.01.0010
      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0090

 25,900.00   370.00    70.00 מ''ס 07 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
 29,400.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 כ"הס  

      
9 ק ר פ  ת ת  90.32 ק ר פ  ת ת       
      

 24,400.00 1,220.00    20.00 טוליש ירשגל דוסי ידומע ק"מ  23.09.0010
 24,400.00 9 קרפ תת 90.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 53,800.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
 

053/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     053 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

טוליש ירשג 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ר ו ר מ ת ו  ט ו ל י ש  ת ו ד ו ב ע  13.15 ק ר פ  ת ת       
      
לעמ חטשב םישדח םיידיצ םירורמת/םיטלש     51.31.2003
רוא ריזחמ רמוחמ םינוש םיסופיטמ ,ר"מ 0.4      

 13,600.00   400.00    34.00 )םידומע ללוכ אל( 2 הגרדמ ר"מ   
      
3 הגרד רוא ריזחמ רמוח םע יליע טלש לולכמ     51.31.2040

 15,600.00   400.00    39.00 .)דרפנב תדדמנ תרגסמה ( ר"מ   
      
,3" רטוקב ךרוא לכב ןוולוגמ הדלפ דומע     51.31.2202
טלשה תרגסמל ורוביחו דומעה סוסיב תוברל      

    616.00    56.00    11.00 רורמתה תיחול וא רטמ   
      
,4" רטוקב ךרוא לכב ןוולוגמ הדלפ דומע     51.31.2205
טלשה תרגסמל ורוביחו דומעה סוסיב תוברל      

  1,826.00    83.00    22.00 רורמתה תיחול וא רטמ   
      
,6" רטוקב ךרוא לכב ןוולוגמ הדלפ דומע     51.31.2208
טלשה תרגסמל ורוביחו דומעה סוסיב תוברל      

  3,360.00   120.00    28.00 רורמתה תיחול וא רטמ   
      
רזחה תגרד לעב גוס לכמ A סופיטמ רורמת     51.31.2300

    315.00   350.00     0.90 םידומע ללוכ אל ,2 רוא ר"מ   
      
לכב 3'' רטוקב םידומע יחתפ יוסיכל םיקקפ     51.31.5285

     38.00    19.00     2.00 הבוג 'חי   
      
לכב 4'' רטוקב םידומע יחתפ יוסיכל םיקקפ     51.31.5290

     84.00    21.00     4.00 הבוג 'חי   
      
לכב 6'' רטוקב םידומע יחתפ יוסיכל םיקקפ     51.31.5295

    104.00    26.00     4.00 הבוג 'חי   
 35,543.00 רורמתו טוליש תודובע 13.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 35,543.00 םישיבכ 15 כ"הס  
397,453.00 טוליש ירשג כ"הס

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

054/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכ בתכ
 

17/10/2018
דף מס':     054 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הפמר 10 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           1,480,000.00 םוקמב ןוטב תקיצי 10.20 קרפ תת    
    

              1,480,000.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ      
    

                             264,000.00 םורט ןוטב ירצומ 10.30 קרפ תת    
    

                264,000.00 םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס                
    
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ      
.ל"כשמ ןוריחמ -         
    

                             446,170.00 ץוח תרואתל תונכה 10.80 קרפ תת    
    

                             220,346.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 קרפ תת    
    

                             154,000.00 הרואת ירזיבא 30.80 קרפ תת    
    

                              17,200.00 תרושקת תויתשת 80.80 קרפ תת    
    

                             749,825.00 תונוש - למשח ינקתמ 90.80 קרפ תת    
    

              1,587,541.00 תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 כ"הס                
.ל"כשמ ןוריחמ -         
    
הדלפ ינבמ 91 קרפ      
    

                             448,000.00 שרח תורגסמ 50.91 קרפ תת    
    

                448,000.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס                
    
סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 קרפ      
    

                              87,000.00 םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 קרפ תת    
סוסיב תוריקו            
    

                 87,000.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס                
    
תוגרדמו םיפוציר 04 קרפ      
    

                             551,850.00 תוגרדמו םיפוציר 60.04 קרפ תת    
    

                           1,783,650.00 תויעלסו תוריק 70.04 קרפ תת    
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055/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     055 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             161,250.00 תכתמ תודובע 80.04 קרפ תת    
    

              2,496,750.00 תוגרדמו םיפוציר 04 כ"הס                
    
הייקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                             413,454.00 הייקשה 10.14 קרפ תת    
    

                             720,350.00 תועיטנו ןוניג 20.14 קרפ תת    
    

                             152,860.00 תונוש 90.14 קרפ תת    
    

              1,286,664.00 הייקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
תניירושמ עקרקמ ךמת תוריק 34 קרפ      
    

                           1,295,200.00 תניירושמ עקרקמ ךמת תוריק 10.34 קרפ תת    
    

              1,295,200.00 תניירושמ עקרקמ ךמת תוריק 34 כ"הס                
    
םישיבכ 15 קרפ      
    

                           2,122,800.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                           2,138,400.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                           2,034,000.00 םיעצמ 30.15 קרפ תת    
    

                           1,960,300.00 טלפסא תודובע 40.15 קרפ תת    
    

                           3,025,780.00 םימ יריבעמו זוקינ,לועת 50.15 קרפ תת    
    

                             296,300.00 ךרד ירזיבא 90.15 קרפ תת    
    

             11,577,580.00 םישיבכ 15 כ"הס                
    
העיבצו םירורמת-םישיבכ 25 קרפ      
    

                              72,870.00 העיבצו םירורמת 90.25 קרפ תת    
    

                 72,870.00 העיבצו םירורמת-םישיבכ 25 כ"הס                
    
םימ תודובע 75 קרפ      
    

                              70,809.00 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.75 קרפ תת    
)םיחפס ללוכ ריחמה(            
    

                              13,963.00 םימל םירזיבאו םינקתמ 40.75 קרפ תת    
    

                 84,772.00 םימ תודובע 75 כ"הס                
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056/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     056 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

)תוימוי( י'גר תודובע 06 קרפ      
    

                               7,900.00 םדא חכ תדובע 10.06 קרפ תת    
    

                              31,000.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע 20.06 קרפ תת    
    

                 38,900.00 )תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס                
    
םירוזמר  17 קרפ      
    

                              20,000.00 .םירוזמר 10.17 קרפ תת    
    

                 20,000.00 םירוזמר  17 כ"הס                
    
תונוש 37 קרפ      
    

                             700,000.00 עוציב יבלשל העונת ירדסה 10.37 קרפ תת    
    

                700,000.00 תונוש 37 כ"הס                
21,439,277.00 הפמר 10 כ"הס                            

    
תמייק הפמר תבחרה + רשג 20 הנבמ     
    
רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           3,319,300.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

              3,319,300.00 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ      
    

                             120,000.00 םורט ןוטב ירצומ 10.30 קרפ תת    
    

                120,000.00 םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                             102,375.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                102,375.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
הדלפ ינבמ 91 קרפ      
    

                             266,950.00 שרח תורגסמ 50.91 קרפ תת    
    

                266,950.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס                
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057/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     057 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 קרפ      
    

                             649,780.00 םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 קרפ תת    
סוסיב תוריקו            
    

                649,780.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס                
    
תוגרדמו םיפוציר 04 קרפ      
    

                             189,000.00 תויעלסו תוריק 70.04 קרפ תת    
    

                189,000.00 תוגרדמו םיפוציר 04 כ"הס                
    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                              26,400.00 הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                             194,250.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                220,650.00 הלילס תודובע 15 כ"הס                
    
תומילשמ תודובע 96 קרפ      
    

                              35,000.00 םירשג יכמס 10.96 קרפ תת    
    

                             272,000.00 םירשג ירפת 20.96 קרפ תת    
    

                             420,000.00 תונוש 90.96 קרפ תת    
    

                727,000.00 תומילשמ תודובע 96 כ"הס                
 5,595,055.00 תמייק הפמר תבחרה + רשג 20 כ"הס                            

    
טוליש ירשג 40 הנבמ     
    
רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             104,950.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

                104,950.00 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                               3,450.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                  3,450.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
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058/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     058 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הדלפ ינבמ 91 קרפ      
    

                             199,710.00 הנבמ - טוליש ירשג 20.91 קרפ תת    
    

                199,710.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס                
    
סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 קרפ      
    

                              29,400.00 םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 קרפ תת    
סוסיב תוריקו            
    

                              24,400.00 9 קרפ תת 90.32 קרפ תת    
    

                 53,800.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס                
    
םישיבכ 15 קרפ      
    

                              35,543.00 רורמתו טוליש תודובע 13.15 קרפ תת    
    

                 35,543.00 םישיבכ 15 כ"הס                
   397,453.00 טוליש ירשג 40 כ"הס                            
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059/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     059 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

הפמר 10 הנבמ    
   

              1,480,000.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                264,000.00 םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ   
   

              1,587,541.00 ןוריחמ - תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ   
.ל"כשמ        
   

                448,000.00 הדלפ ינבמ 91 קרפ   
   

                 87,000.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 קרפ   
   

              2,496,750.00 תוגרדמו םיפוציר 04 קרפ   
   

              1,286,664.00 הייקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

              1,295,200.00 תניירושמ עקרקמ ךמת תוריק 34 קרפ   
   

             11,577,580.00 םישיבכ 15 קרפ   
   

                 72,870.00 העיבצו םירורמת-םישיבכ 25 קרפ   
   

                 84,772.00 םימ תודובע 75 קרפ   
   

                 38,900.00 )תוימוי( י'גר תודובע 06 קרפ   
   

                 20,000.00 םירוזמר  17 קרפ   
   

                700,000.00 תונוש 37 קרפ   
   

21,439,277.00 הפמר 10 כ"הס               
   
תמייק הפמר תבחרה + רשג 20 הנבמ    
   

              3,319,300.00 רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                120,000.00 םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ   
   

                102,375.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                266,950.00 הדלפ ינבמ 91 קרפ   
   

                649,780.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 קרפ   
   

                189,000.00 תוגרדמו םיפוציר 04 קרפ   
   

                220,650.00 הלילס תודובע 15 קרפ   
   

                727,000.00 תומילשמ תודובע 96 קרפ   
   

 5,595,055.00 תמייק הפמר תבחרה + רשג 20 כ"הס               
 
 

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

060/...   mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/10/2018
דף מס':     060 תיברעמ הפמר - תודחא רשג - הינתנ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

טוליש ירשג 40 הנבמ    
   

                104,950.00 רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                  3,450.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                199,710.00 הדלפ ינבמ 91 קרפ   
   

                 53,800.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 קרפ   
   

                 35,543.00 םישיבכ 15 קרפ   
   

   397,453.00 טוליש ירשג 40 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

27,431,785.00 החנה בושיחל םוכס  
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    
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____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

mecr6 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


