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

23/08/2021 הינתנ ימ תואנולמ םימי ריע
דף מס':     001 'א בלש זרכמ תואנולמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
1.75 ק ר פ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
םע 23/5" .ד.ע 21" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0070
תלחושמ תיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

478,500.00   435.00 1,100.00 .רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0080
תלחושמ תיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

 63,410.00   373.00   170.00 .רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0090
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      
ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב חנומ ע"ש      

552,500.00   325.00 1,700.00 .םיחפס רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0100
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      
ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב חנומ ע"ש      

 18,830.00   269.00    70.00 .םיחפס רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0110
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      
ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב חנומ ע"ש      

 24,300.00   243.00   100.00 .םיחפס רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0120
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      
ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב חנומ ע"ש      

 21,700.00   217.00   100.00 .םיחפס רטמ   
      
"לאפר" תמגוד  21" רטוקב זירט ףוגמ     57.01.0250

 49,175.00 7,025.00     7.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  01" רטוקב זירט ףוגמ     57.01.0260

 10,994.00 5,497.00     2.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  8" רטוקב זירט ףוגמ     57.01.0270

 19,593.00 2,799.00     7.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  6" רטוקב זירט ףוגמ     57.01.0280

  1,210.00 1,210.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      

1,240,212.00 10.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: עיר ימים   .../002 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

23/08/2021
דף מס':     002 'א בלש זרכמ תואנולמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,240,212.00 מהעברה      

      
      
"לאפר" תמגוד  4" רטוקב זירט ףוגמ     57.01.0290

  8,370.00 1,674.00     5.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
'מ 3 ללוכ 2" רטוקב דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.0310
הפיטעו ןוטב ימינפ יופיצ םע הדלפמ רוניצ      
רוניצל רוביחו קקפו םירזיבא ,םירבחמ,וירט      

  4,285.00   857.00     5.00 ישאר 'חי   
      
'מ 3 ללוכ 3" רטוקב דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.0320
הפיטעו ןוטב ימינפ יופיצ םע הדלפמ רוניצ      
רוניצל רוביחו קקפו םירזיבא ,םירבחמ,וירט      

  2,943.00   981.00     3.00 ישאר 'חי   
      
'מ 3 ללוכ 4" רטוקב דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.0330
הפיטעו ןוטב ימינפ יופיצ םע הדלפמ רוניצ      
רוניצל רוביחו קקפו םירזיבא ,םירבחמ,וירט      

  1,228.00 1,228.00     1.00 ישאר 'חי   
      
'מ 3 ללוכ 6" רטוקב דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.0340
הפיטעו ןוטב ימינפ יופיצ םע הדלפמ רוניצ      
רוניצל רוביחו קקפו םירזיבא ,םירבחמ,וירט      

  7,220.00 1,444.00     5.00 ישאר 'חי   
      
וקל 21"-01" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.01.0490
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק םימ      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

  4,602.00 2,301.00     2.00 .תויושרה 'חי   
      
וקל 8"-6" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.01.0500
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק םימ      
וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושורדה      
םע םואתב לכה ,ותומדקל בצמה תרזחהו      

  4,602.00 1,534.00     3.00 .תויושרה 'חי   
      
וקל 4"-3" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.01.0510
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק םימ      
וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושורדה      
םע םואתב לכה ,ותומדקל בצמה תרזחהו      

  2,346.00 1,173.00     2.00 .תויושרה 'חי   
      
4" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     57.01.0560

  5,220.00 1,740.00     3.00 ע"ש וא לאפר תרצות 'חי   
      
ףקזו ןוגיע שוג ללוכ X"2 3" לופכ טנרדיה     57.01.0570

 62,125.00 2,485.00    25.00 .ע"ש וא  "לאפר" תרצות 4" רטוקב 'חי   
      
      

1,343,153.00 10.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: עיר ימים   .../003 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

23/08/2021
דף מס':     003 'א בלש זרכמ תואנולמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,343,153.00 מהעברה      

      
      
ףקז לע הריבש ןקתמ רובע ריחמ תפסות     57.01.0590

 24,192.00   864.00    28.00 4." רטוקב 'חי   
      
וק תחנה רחאל ונוקיתו טלפסא שיבכ תחיתפ     57.01.0890

  4,750.00    95.00    50.00 .קמוע לכב םימ רטמ   
      
הנוקיתו תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ     57.01.0910

  1,680.00    84.00    20.00 .קמוע לכב םימ וק תחנה רחאל רטמ   
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 06 רטוקב הרקב את     57.01.0950
רטמ 05.1 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 05      

 24,462.00 1,359.00    18.00 .ץצח תפציר תוברל 'חי   
1,398,237.00 1.75 קרפ 10.75 כ"הס  
1,398,237.00 םימ יווק 75 כ"הס  

      
ב ו י ב  י ו ו ק  85 ק ר פ       
      
ב ו י ב  י ו ק  10.85 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     58.01.0155
דעו רטמ 67.1-מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

 15,520.00   194.00    80.00 .רטמ 52.2 רטמ   
      
מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     58.01.0160
דעו רטמ 62.2-מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

  2,190.00   219.00    10.00 .רטמ 57.2 רטמ   
      
מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     58.01.0185
דעו רטמ 67.4-מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

 21,340.00   388.00    55.00 .רטמ 52.5 רטמ   
      
מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     58.01.0205
דעו רטמ 62.2-מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

 83,650.00   239.00   350.00 .רטמ 57.2 רטמ   
      
מ"מ 004 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     58.01.0355
דעו רטמ 67.3-מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

  2,985.00   597.00     5.00 .רטמ 52.4 רטמ   
      
מ"מ 005 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     58.01.0460
דעו רטמ 67.4-מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

162,080.00 1,013.00   160.00 .רטמ 52.5 רטמ   
      
לכו םירטקה לכב בויב יוק ריחמל תפסות     58.01.0465
רטמ 52.5 -מ לודגה קמוע רובע םיגוסה      

 86,100.00    82.00 1,050.00 ףסונ קמוע רטמ 5.0 לכ רובע רטמ   
      

373,865.00 10.85.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: עיר ימים   .../004 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

23/08/2021
דף מס':     004 'א בלש זרכמ תואנולמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
373,865.00 מהעברה      

      
      
י"ע -"4 21" רטוקב םייק בויב וק תמיסח     58.01.0480
םיאת תנקתה ךרוצל בויבה תביאשו םיקקפ      

    626.00   313.00     2.00 'פמוק םישדח  
      
וק תחנה ךרוצל טלפסאמ הכרדמ תחיתפ     58.01.0495

 17,200.00    86.00   200.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב בויב ר"מ   
      
בויב וק תחנה ךרוצל טלפסאמ שיבכ תחיתפ     58.01.0500

 19,200.00    96.00   200.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב ר"מ   
      
רובע הרקבה יאת וא/ו רוניצה ריחמל תפסות     58.01.0525
'מ 5.3 לעמ קמועב הכימתו ןופיד תודובע      
תמגודכ תוכימת תכרעמ תועצמאב      
    "METSYS LIAR EDILS", תרצות "WTL"  
K001-S K וא הינמרג - "UABREV SE" וא      
    XOBSGNIR, תרצות UABREV SE  

101,910.00   474.00   215.00 רשואמ ע"ש וא הינמרג רטמ   
      
ימ סלפמ תדרוה רובע רוניצה ריחמל תפסות     58.01.0530
טרופמכ ,שביב הדובעה עוציבו םוהת      
רושיא יפל ,שרדיו הדימב ,ינכטה טרפמב      

 88,000.00   400.00   220.00 רתאב חקפמה רטמ   
      
רטוקב בויב תורוניצל ןייוזמ ןוטב תפיטע     58.01.0545

 13,520.00   169.00    80.00 .ןויזה ללוכ ,קמוע לכבו 21"-8" רטמ   
      
גרודמו יקנ ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     58.01.0555
יולימל יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      
דע הבטרהבו קודיהב תובכשב תולעת      
רפעה קוליס תוברל תילאמיסכמ תופיפצל      
רבעמ( דחוימה טרפמל םאתהב רופחה      
עצמ תיתחתל דעו רוניצה יוסיכו דופירל      

 22,400.00    56.00   400.00 חקפמהמ בתכב הארוה יפל קר ,)שיבכה ק"מ   
      
לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     58.01.0570
/ הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה תפיטע      

 15,480.00   258.00    60.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל שיבכ ק"מ   
      
רובע MSLC גוסמ ןוטב ריחמל תפסות     58.01.0575

  1,080.00    18.00    60.00 תורשקתה ריהמ ףסות ק"מ   
      
ואדיו תמלצמ תועצמאב םייק בויב וק םוליצ     58.01.0580
טרפמב  שרדנכ ,תטלק  +  חוד תקפסהו      

  8,645.00     7.00 1,235.00 .דחוימה רטמ   
661,926.00 בויב יוק 10.85 כ"הס  

      
      
      

קובץ: עיר ימים   .../005 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

23/08/2021
דף מס':     005 'א בלש זרכמ תואנולמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב  י נ ק ת מ  20.85 ק ר פ  ת ת       
      
001  רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     58.02.0050
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

 35,926.00 3,266.00    11.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 מ קמועב 521B 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     58.02.0100
מ"ס 06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
52.6 דעו רטמ 67.5 מ קמועב 052C גוסמ      

 89,300.00 17,860.00     5.00 .רטמ 'חי   
      
תוילוחמ הרקב תחושל ריחמ תפסות     58.02.0105
הסכמו הרקת םע מ"ס 051 רטוקב תוימורט      
לכ רובע רובע 521B גוסמ מ"ס  06  רטוקב      

 30,960.00 1,720.00    18.00 רטמ 52.6 לעמ םיפסונ רטמ 5.0 'חי   
      
"ביבוטיא" ימטא רובע החוש ריחמל תפסות     58.02.0125
תרנצ  רובע  ,םיליגר  םימטא םוקמב  ע"ש וא      
ללוכו דחא םטאל ריחמה( ,4"-8" םירטוקב      

  2,592.00   216.00    12.00 )הטסורינמ קוזיח תועבטו חתפה תחידק 'חי   
      
"ביבוטיא" ימטא רובע החוש ריחמל תפסות     58.02.0130
תרנצ  רובע  ,םיליגר  םימטא םוקמב  ע"ש וא      
ללוכו דחא םטאל ריחמה( 01"-21" םירטוקב      

  6,192.00   344.00    18.00 )הטסורינמ קוזיח תועבטו חתפה תחידק 'חי   
      
"ביבוטיא" ימטא רובע החוש ריחמל תפסות     58.02.0140
תרנצ  רובע  ,םיליגר  םימטא םוקמב  ע"ש וא      
ללוכו דחא םטאל ריחמה( .81"-02" םירטוקב      

  6,128.00   766.00     8.00 )הטסורינמ קוזיח תועבטו חתפה תחידק 'חי   
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות     58.02.0150

  6,127.00   557.00    11.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ"ס 051 רטוקב החוש ריחמל תפסות     58.02.0160

  4,185.00   837.00     5.00 .004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     58.02.0170
וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

  6,696.00   372.00    18.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ 'חי   
      
החושב תולטובמ תואיציו תוסינכ תמיתס     58.02.0215

  1,636.00   409.00     4.00 'פמוק תמייק  
      
םירטקב תרוקיב אתב הסכמ + הרקת תכמנה     58.02.0230
ללוכ מ"ס 52 לש הבוגל דע ,מ"ס 001-08      
תחתש הילוחה תותיס ,תמיקה הרקתה קורפ      
הרקתה תבכרהו שורדה הבוגה דע הרקתל      
הבוגב םימואת ללוכ  ןוטיב ללוכ שדחמ      

    562.00   562.00     1.00 .קקפה 'חי   
      

190,304.00 20.85.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: עיר ימים   .../006 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

23/08/2021
דף מס':     006 'א בלש זרכמ תואנולמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
190,304.00 מהעברה      

      
      
םירטקב תרוקיב אתב הסכמ + הרקת תכמנה     58.02.0235
ללוכ מ"ס 52 לש הבוגל דע ,מ"ס 051-521      
תחתש הילוחה תותיס ,תמיקה הרקתה קורפ      
הרקתה תבכרהו שורדה הבוגה דע הרקתל      
הבוגב םימואת ללוכ  ןוטיב ללוכ שדחמ      

  6,128.00   766.00     8.00 .קקפה 'חי   
      
סופיטמ תרוקיב אתב הסכמ + הרקת תכמנה     58.02.0240
לש הבוגל דע  מ"ס  521-001 רטוקב ינוק      
קורפ ,תמיקה הרקתה קורפ ללוכ מ"ס 52      
תחתש הילוחה תותיס ,תינוקה הילוחה      
הבכרהו שורדה הבגה דע תינוקה הילוחל      
ללוכ ,הרקתהו תינוקה הילוחה לש שדחמ      

  1,021.00 1,021.00     1.00 .קקפה הבוגב םימואת ללוכ ,ןוטיב 'חי   
      
םיק תרוקיב את לש קקפ + הרקת תהבגה     58.02.0245
מ"ס 66 לש  הבוגל  דע מ"ס 08 רטוקב      
הרקתה  קורפ ללוכ הילוח תפסוה תועצמאב      
הבכרה ,הילוח תפסוה ,םימיקה קקפהו      
הבוג תמאתהו קקפהו הרקתה לש שדחמ      

    816.00   816.00     1.00 .קקפה 'חי   
      
םיק תרוקיב את לש קקפ + הרקת תהבגה     58.02.0250
מ"ס 66 לש הבוגל  דע מ"ס 001 רטוקב      
הרקתה  קורפ ללוכ הילוח תפסוה תועצמאב      
הבכרה ,הילוח תפסוה ,םימיקה קקפהו      
הבוג תמאתהו קקפהו הרקתה לש שדחמ      

  1,021.00 1,021.00     1.00 .קקפה 'חי   
      
םיק תרוקיב את לש קקפ + הרקת תהבגה     58.02.0255
מ"ס 05 לש הבוגל  דע מ"ס 521 רטוקב      
הרקתה  קורפ ללוכ הילוח תפסוה תועצמאב      
הבכרה ,הילוח תפסוה ,םימיקה קקפהו      
הבוג תמאתהו קקפהו הרקתה לש שדחמ      

  1,226.00 1,226.00     1.00 .קקפה 'חי   
      
םיק תרוקיב את לש קקפ + הרקת תהבגה     58.02.0260
מ"ס 05 לש הבוגל  דע מ"ס 051 רטוקב      
הרקתה  קורפ ללוכ הילוח תפסוה תועצמאב      
הבכרה ,הילוח תפסוה ,םימיקה קקפהו      
הבוג תמאתהו קקפהו הרקתה לש שדחמ      

 22,965.00 1,531.00    15.00 .קקפה 'חי   
      
למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     58.02.0265
ללוכ 004D גוסמ מ"ס 06 רטוקב דיגאתה      

 22,068.00 1,226.00    18.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ 'חי   
      
      

245,549.00 20.85.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: עיר ימים   .../007 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

23/08/2021
דף מס':     007 'א בלש זרכמ תואנולמ

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
245,549.00 מהעברה      

      
      
רטוקב בויב וק רובח רובע ריחמ תפסות     58.02.0280
ללוכ קמוע לכב תמייק החושל 8"-01"      
,ימינפ דוביע יוניש ,החושה יוליג ,הריפח      

  5,514.00   919.00     6.00 .שרדנה יפ לע המיטאו יוסיכ 'חי   
      
רטוקב בויב וק רובח רובע ריחמ תפסות     58.02.0290
ללוכ קמוע לכב תמייק החושל 41"-81"      
,ימינפ דוביע יוניש ,החושה יוליג ,הריפח      

  1,327.00 1,327.00     1.00 .שרדנה יפ לע המיטאו יוסיכ 'חי   
      
רטוקב בויב וק רובח רובע ריחמ תפסות     58.02.0295
ללוכ קמוע לכב תמייק החושל 02"-42"      
,ימינפ דוביע יוניש ,החושה יוליג ,הריפח      

  1,735.00 1,735.00     1.00 .שרדנה יפ לע המיטאו יוסיכ 'חי   
      

  3,072.00   512.00     6.00 והשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ 'חי  58.02.0305
      

  3,240.00   270.00    12.00 בויב וקל ןומיס דומע 'חי  58.02.0365
260,437.00 בויב ינקתמ 20.85 כ"הס  

      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  30.85 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל והשלכ גוסמ ןוטבמ הרקב  את קוריפ     58.03.0100

  2,370.00   474.00     5.00 קדוהמ לוחב רובה יולימ 'חי   
      
םינוש םיקמועו םירטקב בויב וק קוריפ     58.03.0105

    880.00    44.00    20.00 תורוניצה יוליגל הריפחה תוברל רטמ   
  3,250.00 קוריפו הנכה תודובע 30.85 כ"הס  

      
ת ו פ ס ו נ  ת ו ד ו ב ע  90.85 ק ר פ  ת ת       
      
רובע מ"מ 002 רטוקב רוניצה ריחמל תפסות     58.09.0001
ןליתאילופ רוניצ לש הנקתהו הקפסא      

  2,500.00    50.00    50.00 מ"מ 002 רטוקב61  גרד  EP-001 רטמ   
      
רובע מ"מ 004 רטוקב רוניצה ריחמל תפסות     58.09.0003
ןליתאילופ רוניצ לש הנקתהו הקפסא      

  2,000.00   200.00    10.00 מ"מ 004 רטוקב 61 גרד EP-001 רטמ   
      
רובע מ"מ 005 רטוקב רוניצה ריחמל תפסות     58.09.0004
ןליתאילופ רוניצ לש הנקתהו הקפסא      

 56,000.00   350.00   160.00 מ"מ 005 רטוקב 61 גרד EP-001 רטמ   
 60,500.00 תופסונ תודובע 90.85 כ"הס  
986,113.00 בויב יווק 85 כ"הס  

2,384,350.00 םינוינחו םישיבכ כ"הס
      
      

קובץ: עיר ימים   .../008 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

23/08/2021
דף מס':     008 'א בלש זרכמ תואנולמ

חותיפהו םיפ"צשה םוחת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב  י ו ו ק  85 ק ר פ       
      
ב ו י ב  י ו ק  10.85 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     58.01.0145

 27,750.00   150.00   185.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ רטמ   
      
מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     58.01.0155
דעו רטמ 67.1-מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

 24,250.00   194.00   125.00 .רטמ 52.2 רטמ   
      
מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     58.01.0160
דעו רטמ 62.2-מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

 55,845.00   219.00   255.00 .רטמ 57.2 רטמ   
      
מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     58.01.0165
דעו רטמ 67.2-מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

 48,555.00   249.00   195.00 .רטמ 52.3 רטמ   
      
מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     58.01.0170
דעו רטמ 62.3-מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

 51,430.00   278.00   185.00 .רטמ 57.3 רטמ   
      
מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     58.01.0175
דעו רטמ 67.3-מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

 12,320.00   308.00    40.00 .רטמ 52.4 רטמ   
      
מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     58.01.0180
דעו רטמ 62.4-מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

 27,120.00   339.00    80.00 .רטמ 57.4 רטמ   
      
לכו םירטקה לכב בויב יוק ריחמל תפסות     58.01.0465
רטמ 52.5 -מ לודגה קמוע רובע םיגוסה      

 22,960.00    82.00   280.00 ףסונ קמוע רטמ 5.0 לכ רובע רטמ   
      
וק תחנה ךרוצל טלפסאמ הכרדמ תחיתפ     58.01.0495

  1,720.00    86.00    20.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב בויב ר"מ   
      
בויב וק תחנה ךרוצל טלפסאמ שיבכ תחיתפ     58.01.0500

  5,760.00    96.00    60.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב ר"מ   
      
רובע הרקבה יאת וא/ו רוניצה ריחמל תפסות     58.01.0525
'מ 5.3 לעמ קמועב הכימתו ןופיד תודובע      
תמגודכ תוכימת תכרעמ תועצמאב      
    "METSYS LIAR EDILS", תרצות "WTL"  
K001-S K וא הינמרג - "UABREV SE" וא      
    XOBSGNIR, תרצות UABREV SE  

142,200.00   474.00   300.00 רשואמ ע"ש וא הינמרג רטמ   
      
      

419,910.00 10.85.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: עיר ימים   .../009 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

23/08/2021
דף מס':     009 'א בלש זרכמ תואנולמ

חותיפהו םיפ"צשה םוחת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
419,910.00 מהעברה      

      
      
ימ סלפמ תדרוה רובע רוניצה ריחמל תפסות     58.01.0530
טרופמכ ,שביב הדובעה עוציבו םוהת      
רושיא יפל ,שרדיו הדימב ,ינכטה טרפמב      

380,000.00   400.00   950.00 רתאב חקפמה רטמ   
      
רטוקב בויב תורוניצל ןייוזמ ןוטב תפיטע     58.01.0545

 16,900.00   169.00   100.00 .ןויזה ללוכ ,קמוע לכבו 21"-8" רטמ   
      
גרודמו יקנ ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     58.01.0555
יולימל יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      
דע הבטרהבו קודיהב תובכשב תולעת      
רפעה קוליס תוברל תילאמיסכמ תופיפצל      
רבעמ( דחוימה טרפמל םאתהב רופחה      
עצמ תיתחתל דעו רוניצה יוסיכו דופירל      

  6,720.00    56.00   120.00 חקפמהמ בתכב הארוה יפל קר ,)שיבכה ק"מ   
      
לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     58.01.0570
/ הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה תפיטע      

 15,480.00   258.00    60.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל שיבכ ק"מ   
      
רובע MSLC גוסמ ןוטב ריחמל תפסות     58.01.0575

  1,080.00    18.00    60.00 תורשקתה ריהמ ףסות ק"מ   
      
ואדיו תמלצמ תועצמאב םייק בויב וק םוליצ     58.01.0580
טרפמב  שרדנכ ,תטלק  +  חוד תקפסהו      

  9,555.00     7.00 1,365.00 .דחוימה רטמ   
849,645.00 בויב יוק 10.85 כ"הס  

      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  20.85 ק ר פ  ת ת       
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     58.02.0040
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  2,552.00 2,552.00     1.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1 מ קמועב 521B 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     58.02.0045
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

 11,640.00 2,910.00     4.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 מ קמועב 521B 'חי   
      
001  רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     58.02.0050
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

 22,862.00 3,266.00     7.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 מ קמועב 521B 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     58.02.0070
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  8,676.00 4,338.00     2.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2 מ קמועב 521B 'חי   
      
      

 45,730.00 20.85.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: עיר ימים   .../010 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

23/08/2021
דף מס':     010 'א בלש זרכמ תואנולמ

חותיפהו םיפ"צשה םוחת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 45,730.00 מהעברה      

      
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     58.02.0075
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  4,849.00 4,849.00     1.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3 מ קמועב 521B 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     58.02.0080
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

 10,217.00 10,217.00     1.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ 57.3 מ קמועב 521B 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     58.02.0085
מ"ס 06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
57.4 דעו רטמ 62.4 מ קמועב 052C גוסמ      

 11,610.00 11,610.00     1.00 .רטמ 'חי   
      
"ביבוטיא" ימטא רובע החוש ריחמל תפסות     58.02.0125
תרנצ  רובע  ,םיליגר  םימטא םוקמב  ע"ש וא      
ללוכו דחא םטאל ריחמה( ,4"-8" םירטוקב      

  8,208.00   216.00    38.00 )הטסורינמ קוזיח תועבטו חתפה תחידק 'חי   
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות     58.02.0150

  6,684.00   557.00    12.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ"ס 521 רטוקב החוש ריחמל תפסות     58.02.0155

  1,953.00   651.00     3.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ"ס 051 רטוקב החוש ריחמל תפסות     58.02.0160

  1,674.00   837.00     2.00 .004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     58.02.0170
וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

  4,464.00   372.00    12.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ 'חי   
      
החושב תולטובמ תואיציו תוסינכ תמיתס     58.02.0215

    409.00   409.00     1.00 'פמוק תמייק  
      
למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     58.02.0265
ללוכ 004D גוסמ מ"ס 06 רטוקב דיגאתה      

  1,226.00 1,226.00     1.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ 'חי   
      
רטוקב בויב וק רובח רובע ריחמ תפסות     58.02.0280
ללוכ קמוע לכב תמייק החושל 8"-01"      
,ימינפ דוביע יוניש ,החושה יוליג ,הריפח      

    919.00   919.00     1.00 .שרדנה יפ לע המיטאו יוסיכ 'חי   
      

  3,584.00   512.00     7.00 והשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ 'חי  58.02.0305
      

  8,640.00   270.00    32.00 בויב וקל ןומיס דומע 'חי  58.02.0365
110,167.00 בויב ינקתמ 20.85 כ"הס  

      
קובץ: עיר ימים   .../011 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

23/08/2021
דף מס':     011 'א בלש זרכמ תואנולמ

חותיפהו םיפ"צשה םוחת 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  30.85 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל והשלכ גוסמ ןוטבמ הרקב  את קוריפ     58.03.0100

  6,162.00   474.00    13.00 קדוהמ לוחב רובה יולימ 'חי   
      
םינוש םיקמועו םירטקב בויב וק קוריפ     58.03.0105

  6,600.00    44.00   150.00 תורוניצה יוליגל הריפחה תוברל רטמ   
 12,762.00 קוריפו הנכה תודובע 30.85 כ"הס  

      
ת ו פ ס ו נ  ת ו ד ו ב ע  90.85 ק ר פ  ת ת       
      
רובע מ"מ 002 רטוקב רוניצה ריחמל תפסות     58.09.0001
ןליתאילופ רוניצ לש הנקתהו הקפסא      

 47,500.00    50.00   950.00 מ"מ 002 רטוקב61 גרד  EP-001 רטמ   
 47,500.00 תופסונ תודובע 90.85 כ"הס  

1,020,074.00 בויב יווק 85 כ"הס  
1,020,074.00 חותיפהו םיפ"צשה םוחת כ"הס

 
לוחכה ריצל ןופצמ ,9 שיבכ 50 הנבמ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב  י ו ו ק  85 ק ר פ       
      
ב ו י ב  י ו ק  10.85 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     58.01.0150
דעו רטמ 62.1-מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

 11,830.00   169.00    70.00 .רטמ 57.1 רטמ   
      
מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     58.01.0155
דעו רטמ 67.1-מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

 13,580.00   194.00    70.00 .רטמ 52.2 רטמ   
      
י"ע -"4 21" רטוקב םייק בויב וק תמיסח     58.01.0480
םיאת תנקתה ךרוצל בויבה תביאשו םיקקפ      

    313.00   313.00     1.00 'פמוק םישדח  
      
תחנה ךרוצל תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ     58.01.0490

  2,580.00    86.00    30.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב בויב וק ר"מ   
      
וק תחנה ךרוצל טלפסאמ הכרדמ תחיתפ     58.01.0495

  2,580.00    86.00    30.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב בויב ר"מ   
      
6"-4" רטוקב בויב תורונצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     58.01.0540

  1,090.00   109.00    10.00 .ןויזה ללוכ ,קמוע לכבו רטמ   
      
      
      
      

 31,973.00 10.85.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: עיר ימים   .../012 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

23/08/2021
דף מס':     012 'א בלש זרכמ תואנולמ

לוחכה ריצל ןופצמ ,9 שיבכ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 31,973.00 מהעברה      

      
      
גרודמו יקנ ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     58.01.0555
יולימל יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      
דע הבטרהבו קודיהב תובכשב תולעת      
רפעה קוליס תוברל תילאמיסכמ תופיפצל      
רבעמ( דחוימה טרפמל םאתהב רופחה      
עצמ תיתחתל דעו רוניצה יוסיכו דופירל      

 19,600.00    56.00   350.00 חקפמהמ בתכב הארוה יפל קר ,)שיבכה ק"מ   
      
לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     58.01.0570
/ הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה תפיטע      

 10,320.00   258.00    40.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל שיבכ ק"מ   
      
רובע MSLC גוסמ ןוטב ריחמל תפסות     58.01.0575

    720.00    18.00    40.00 תורשקתה ריהמ ףסות ק"מ   
      
ואדיו תמלצמ תועצמאב םייק בויב וק םוליצ     58.01.0580
טרפמב  שרדנכ ,תטלק  +  חוד תקפסהו      

    980.00     7.00   140.00 .דחוימה רטמ   
 63,593.00 בויב יוק 10.85 כ"הס  

      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  20.85 ק ר פ  ת ת       
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     58.02.0040
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  7,656.00 2,552.00     3.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1 מ קמועב 521B 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     58.02.0045
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  5,820.00 2,910.00     2.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 מ קמועב 521B 'חי   
      
001  רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     58.02.0050
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  3,266.00 3,266.00     1.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 מ קמועב 521B 'חי   
      
"ביבוטיא" ימטא רובע החוש ריחמל תפסות     58.02.0125
תרנצ  רובע  ,םיליגר  םימטא םוקמב  ע"ש וא      
ללוכו דחא םטאל ריחמה( ,4"-8" םירטוקב      

  2,160.00   216.00    10.00 )הטסורינמ קוזיח תועבטו חתפה תחידק 'חי   
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות     58.02.0150

  3,342.00   557.00     6.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     58.02.0170
וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

  1,860.00   372.00     5.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ 'חי   
      
      

 24,104.00 20.85.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: עיר ימים   .../013 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

23/08/2021
דף מס':     013 'א בלש זרכמ תואנולמ

לוחכה ריצל ןופצמ ,9 שיבכ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 24,104.00 מהעברה      

      
      
םייק וק לע החוש תינב רובע ריחמ תפסות     58.02.0220
בויב ימ םימרוז וב רטוק לכבו קמוע לכב      
תעינמל םישורדה םירדסהה לכ עוציב תוברל      

  1,226.00 1,226.00     1.00 .הדובעה ןמזב החושה תפצה 'חי   
      
למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     58.02.0265
ללוכ 004D גוסמ מ"ס 06 רטוקב דיגאתה      

  1,226.00 1,226.00     1.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ 'חי   
      
רטוקב בויב וק רובח רובע ריחמ תפסות     58.02.0280
ללוכ קמוע לכב תמייק החושל 8"-01"      
,ימינפ דוביע יוניש ,החושה יוליג ,הריפח      

    919.00   919.00     1.00 .שרדנה יפ לע המיטאו יוסיכ 'חי   
      

    512.00   512.00     1.00 והשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ 'חי  58.02.0305
      

    540.00   270.00     2.00 בויב וקל ןומיס דומע 'חי  58.02.0365
 28,527.00 בויב ינקתמ 20.85 כ"הס  
 92,120.00 בויב יווק 85 כ"הס  
 92,120.00 לוחכה ריצל ןופצמ ,9 שיבכ כ"הס

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: עיר ימים   .../014 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

23/08/2021 )זוכיר( הינתנ ימ תואנולמ םימי ריע
דף מס':     014 'א בלש זרכמ תואנולמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ     
    
םימ יווק 75 קרפ      
    

                           1,398,237.00 1.75 קרפ 10.75 קרפ תת    
    

              1,398,237.00 םימ יווק 75 כ"הס                
    
בויב יווק 85 קרפ      
    

                             661,926.00 בויב יוק 10.85 קרפ תת    
    

                             260,437.00 בויב ינקתמ 20.85 קרפ תת    
    

                               3,250.00 קוריפו הנכה תודובע 30.85 קרפ תת    
    

                              60,500.00 תופסונ תודובע 90.85 קרפ תת    
    

                986,113.00 בויב יווק 85 כ"הס                
 2,384,350.00 םינוינחו םישיבכ 10 כ"הס                            

    
חותיפהו םיפ"צשה םוחת 20 הנבמ     
    
בויב יווק 85 קרפ      
    

                             849,645.00 בויב יוק 10.85 קרפ תת    
    

                             110,167.00 בויב ינקתמ 20.85 קרפ תת    
    

                              12,762.00 קוריפו הנכה תודובע 30.85 קרפ תת    
    

                              47,500.00 תופסונ תודובע 90.85 קרפ תת    
    

              1,020,074.00 בויב יווק 85 כ"הס                
 1,020,074.00 חותיפהו םיפ"צשה םוחת 20 כ"הס                            

    
לוחכה ריצל ןופצמ ,9 שיבכ 50 הנבמ     
    
בויב יווק 85 קרפ      
    

                              63,593.00 בויב יוק 10.85 קרפ תת    
    

                              28,527.00 בויב ינקתמ 20.85 קרפ תת    
    

                 92,120.00 בויב יווק 85 כ"הס                
    92,120.00 לוחכה ריצל ןופצמ ,9 שיבכ 50 כ"הס                            

 
 
 
 
 

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



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

23/08/2021
דף מס':     015 'א בלש זרכמ תואנולמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ    
   

              1,398,237.00 םימ יווק 75 קרפ   
   

                986,113.00 בויב יווק 85 קרפ   
   

 2,384,350.00 םינוינחו םישיבכ 10 כ"הס               
   
חותיפהו םיפ"צשה םוחת 20 הנבמ    
   

              1,020,074.00 בויב יווק 85 קרפ   
   

 1,020,074.00 חותיפהו םיפ"צשה םוחת 20 כ"הס               
   
לוחכה ריצל ןופצמ ,9 שיבכ 50 הנבמ    
   

                 92,120.00 בויב יווק 85 קרפ   
   

    92,120.00 לוחכה ריצל ןופצמ ,9 שיבכ 50 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: עיר ימים   .../016 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

23/08/2021
דף מס':     016 'א בלש זרכמ תואנולמ

  
הנבמ ךס  

 2,384,350.00 םינוינחו םישיבכ 10 הנבמ  
  

 1,020,074.00 חותיפהו םיפ"צשה םוחת 20 הנבמ  
  

    92,120.00 לוחכה ריצל ןופצמ ,9 שיבכ 50 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
 3,496,544.00  יללכ כ"הס  

    594,412.48 מ"עמ %71  
  4,090,956.48 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________ןלבקה םש
_____________ךיראת
____________המיתח
 

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


