
מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 

15/03/2016 תויומכ בתכ
דף מס':     140 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

לשואפ הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ע צ מ ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
ישארלו ,דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     01.01.020

  1,975.00    79.00    25.00 .סנולכ ק"מ   
  1,975.00 רפע תודובע 10.10 כ"הס  
  1,975.00 םיעצמו רפע תודובע 10 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ םיקוצי םינוגגו םידומע ,תוריקל  ןוטבה      
.04-ב תורקתב ,03-ב      
      
לזרב אלל רמוחו הדובע םיללוכ םיפיעסה      
      
טרפמהו תוינכתה יפל תודובעה לכ      
)לוחכה רפסה( ידרשמניבה      

תורעה 00.20 כ"הס            
      
ם י ע צ מ ו  ת ו ד ו ס י  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
תחתמ מ"מ 3.0 יבועב ןליטאילופ תועירי עצמ     02.01.010

  2,210.00     8.50   260.00 ןוטב תפצרל ר"מ   
      
םע מ"ס 05 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     02.01.020
.'מ 8 תוחפל לש ךרואב תיעבט עקרקל הרידח      
חדקמ םע בולישב עוציבה . ךרוא יפל הדידמה      
הרקמב רזוח חודיקו הזר ןוטב יולימו "ליגר"      
שומיש :םג ללוכ ריחמה יולימב תולופמ לש      
םיטרפמה תושירד, ךרוצה תדימב היידיוב      

 29,400.00   350.00    84.00 .עקרקה ץעוי ח"ודו רטמ   
      
םע מ"ס 06 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     02.01.030
.'מ 8 תוחפל לש ךרואב תיעבט עקרקל הרידח      
חדקמ םע בולישב עוציבה . ךרוא יפל הדידמה      
תולופמ לש הרקמב הזר ןוטב יולימו "ליגר"      
תדימב היידיוב שומיש :םג ללוכ ריחמה יולימב      

 80,640.00   420.00   192.00 .עקרקה ץעוי ח"ודו םיטרפמה תושירד, ךרוצה רטמ   
      

 21,000.00 1,400.00    15.00 .תונוש תודימב 03-ב ןוטב דוסי תורוק ק"מ  02.01.040
      
מ"ס 22-02 בחורבו מ"ס 2 יבועב רקלק חול     02.01.050

  2,250.00    15.00   150.00 דוסי תורוקל תחתמ רטמ   
135,500.00 םיעצמו תודוסי 10.20 כ"הס  

      
      

קובץ: 902.1   .../141 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     141 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

לשואפ הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  ת ו ר ק ת ו  ת ו פ צ ר  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
לזרב םיללוכ םניא םיפצרמה יריחמ      
      
-01.0 סלפמב ,מ"ס 03 יבועב  ןוטב יפצרמ     02.02.020

 92,400.00   330.00   280.00 .םיקוצי 04-ב ר"מ   
      

 23,970.00   510.00    47.00 .מ"ס  04  יבועב  04-ב  ןוטב תרקת ר"מ  02.02.040
      
ללוכ ,מ"ס 02  יבועב  04-ב  ןוטב תרקת     02.02.050

 94,050.00   330.00   285.00 .םינוגג ר"מ   
      
"טירקוזיא" סופיטמ "לקטב" לק יבובקנ ןוטב     02.02.060
ק"מ/ג"ק 0021 יבחרמ לקשמב בטיה קלחומ      
יעופיש 'כת יפל ר"מס/ג"ק 04 הציחלל קזוח      
ףיעס יללכה טרפמב טרופמכ לכה .תוגג      
תשרב ןויז ללוכ .ןרציה תוארוהל ףופכ ,33050      
5.5 טומה יבוע ,מ"ס 02/02 תודימב הדלפ      
6 הבוגב טנמצ טיטמ תוקלור דוביע ללוכ  .מ"מ      

 18,200.00   520.00    35.00 .30-30  תינכתב םיטרפ יפל .מ"ס ק"מ   
228,620.00 ןוטב תורקתו תופצר 20.20 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  30.20 ק ר פ  ת ת       
      
52 :םייבועב 03-ב ןוטבמ מ"ממל תוריק     02.03.010

 50,600.00 1,265.00    40.00 .מ"ס 54/מ"ס 03/מ"ס ק"מ   
      

  1,800.00   180.00    10.00 מ"ס 01 יבועב םיכנ יתורשל ןוטב תוריק ר"מ  02.03.020
      
םידומע      
      
ךותב םיקוצי וא םילדב 03-ב ןוטב ידומע     02.03.040
ללוכ ,םינוש םיכתחב מ"ס 02 הינב תוריק      

 12,600.00 2,100.00     6.00 2 'כת-תיכנא הקיצי ק"מ   
 65,000.00 םידומעו תוריק 30.20 כ"הס  

      
ת ו ר ו ג ח  ,ת ו ק ע מ  ת ו ר ו ק  40.20 ק ר פ  ת ת       
ם י ק ו צ י  ם י נ ו ג ג ו       
      
תודימב 03-ב ןוטב תונוילעו תונותחת תורוק     02.04.010
הקעמ ללוכ ,היינב תוריק לעמ תוקוצי תונוש      

 40,425.00 1,617.00    25.00 .גג ק"מ   
      
תוציחמ וא תוריק לע תוקוצי 02-ב ןוטב תורוק     02.04.020

 10,000.00 2,000.00     5.00 םיחתפה לעמ  ללוכ  מ"ס  02-01  בחורב ק"מ   
 50,425.00 םיקוצי םינוגגו תורוגח ,תוקעמ תורוק 40.20 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 902.1   .../142 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     142 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

לשואפ הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו י ז  ת ד ל פ  70.20 ק ר פ  ת ת       
      
םירטקה לכב תותשרו םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.07.010

148,200.00 5,700.00    26.00 .ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
148,200.00 ןויז תדלפ 70.20 כ"הס  
627,745.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק  ת י י נ ב  10.40 ק ר פ  ת ת       
      

  8,400.00   140.00    60.00 מ"ס 01  יבועב םילולח ןוטב יקולב תוציחמ ר"מ  04.01.010
      

  8,500.00   170.00    50.00 מ"ס 02 יבועב םילולח ןוטב יקולב תוציחמ ר"מ  04.01.020
      
מ"ס 22 יבועב גנוטיא יקולב םייונב ץוח תוריק     04.01.030

 25,000.00   250.00   100.00 .תימרת תודימעל י"ת יפ לע ר"מ   
      
תיכוכז ינבלב מ"ס 04/04 לדוגב םיחתפ תינב     04.01.040
לכ תא ללוכ ריחמה , מ"ס 01 יבועב םיפוקש      
,םינבלה ביבסו ןיב םיקוזחה ,םימוטיאה      
70-30  יפל תמלשומ הנקתה .וטנ הדידמה      

  1,560.00 1,200.00     1.30 .)וטנ הדידמה( ר"מ   
 43,460.00 תוריק תיינב 10.40 כ"הס  
 43,460.00 הינב תודובע 40 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו ג ג  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תללכושמ תינמוטיב העירי  םע תוגג םוטיא     05.01.010
ללוכ .תוחפל מ"מ 5 לש יבועב תמחלומו      
לש תפסות וליכי תועיריה .יופיחו קוזיח תועירי      
S.B.S. ירמוטסלא רמילופ לש תוחפל 51%      
לקשמב רטסאילופ דבל ןויז םע הנייהת ןהו      
ןבל טגרגא תבכש ללוכ תוחפל ר"מ-ל םרג 052      
תא ללוכו הנוילעה הבכשה לע עבטומ      
ללוכ,ריקל תועירי עוביקל ליפורפו ,תוקלורה      
,םירמוחה לכו יופיח תעיריו קוזיח תועירי      
עוציבל םישרדנה רזעה ירמוחו םירזיבאה      

 44,460.00   130.00   342.00 .30-30 תינכתל םאתהב םלשומ ר"מ   
 44,460.00 תוגג םוטיא 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 902.1   .../143 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     143 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

לשואפ הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
תספרמו םיתורשו הצחר ירדח תופצר םוטיא     05.02.010
" גוסמ םוטיא לש תובכש יתש  הסינכ      
ר"מ/ג"ק 3 לש תומכב ,ע"ש וא ,"ליסורוט      
הפצרה חטשמ לש םידקמ רושיי ללוכ .הבכשל      

  3,230.00    85.00    38.00 .20-30 'סמ תינכתב םיטרפ יפל תוריקהו ר"מ   
  3,230.00 תופצר םוטיא 20.50 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
      
לוט רינ י"ע תוריקל תחתמ תוביטר ץצוח ךבדנ     05.03.010
55/45 ןמוטיב תבכש י"ע קבדומ יתבכש-וד      

  2,250.00    45.00    50.00 .10-30 תינכתב טרפ יפל רטמ   
      
יתשב ליסורוט  תחירמ י"ע דוסי תורוק םוטיא     05.03.020
זוקינו הנגה תעירי ללוכ ריחמה .תובכש      
"תויגולונכט רימדא" תרצותמ "ןיירדקנא"      
םיטרפ יפלו ,ןרציה תוארוה יפל תנקתומ      

  7,600.00    95.00    80.00 .10-30 תינכתב ר"מ   
  9,850.00 תוריק םוטיא 30.50 כ"הס  

      
י מ ר ת  ד ו ד י ב  40.50 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטב תוריק ,ןוטב תורוקב -רוק ירשג דודיב     05.04.010
יבועב ףצקומ ןטרואילופ תוחולב ןוטב ידומעו      
תשר ללוכ ,"סקדא" תבכשב םיפוצמ ,מ"מ 02      
טרפ יפל ,םיקולבה ריק םע הפיפחב סלגרביפ      
םיחטשל ףסונ ןוגיע ללוכ .10-30 תינכתב      

  3,850.00    55.00    70.00 .)מ"ממ ץוח תוריקב( םילודג ר"מ   
      
תוחולב םיעופישה תבכש תחת תוגג דודיב     05.04.020
P-03 ףצקומ "I ןאפודנור" ףצקומ ןליתאילופ      
52/57ןמוטיב תבכש ללוכ ,מ"ס 3 יבועב      
יפל - רמיירפ תבכשו ר"מ\ג"ק 5.1 לש תומכב      

 12,000.00    50.00   240.00 30-30  תינכתב םיטרפ ר"מ   
 15,850.00 ימרת דודיב 40.50 כ"הס  
 73,390.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ץ ע  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
םיטרפה לכ ללוכ תלדה ריחמ :הרעה      
תורגנה תמישרב םיטרופמה      
      
יפל מ"ס 012/001  תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.020

  4,000.00 2,000.00     2.00 )ןסחמ( .תורגנה תמישרב 90-40 'חי   
      

  4,000.00 10.60.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 902.1   .../144 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     144 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

לשואפ הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,000.00 מהעברה      

      
      
תינכת יפל 012/001 תודימב חפ ףוקשמ     06.01.030

  2,400.00 1,200.00     2.00 04-09 'חי   
      
מ"ס 012/001  תודימב תיפנכ-דח  ץע תלד     06.01.040
לש םינפ דצמ תבכרומ ,הקיאמרופ הפוחמ      
ללוכ .מ"ממל הסינכה תלד לש הדלפ ףוקשמ      
יפל .יטנגמ רפוטסו תועבצא ןגמו ןמש ריזחמ      

  4,400.00 2,200.00     2.00 )מ"ממל הסינכ(.תורגנה תמישרב 01-40 'חי   
 10,800.00 ץע תותלד 10.60 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ץ ע  ת ו נ ו ר א  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
םיינותחת תונורא ללוכ ,בלושמ חבטמ ןורא     06.02.010
הפוחמ דובל ץעמ I.B תדיחי + םינוילעו      
2 יבועב רסיק ןבא חטשמ תוברל הקיאמרופ      
ללוכ ריחמה  לכירדאה תריחב יפל ןווגבו  מ"ס      
ןוגכ שישה חטשמב םישורדה םידוביעה לכ תא      
לזרב ,  רויכל הנכהו מ"ס 3 הבוגב ימדיק טנק      
:תודימב  טלפמוק לכה ילזונ ןובס  ןקתמו      
    H38/75/582 מ"ס, H35/75/031 מ"ס,  
    H06/03/522 תמישרב 30-40 יפל ,מ"ס  

 24,000.00 12,000.00     2.00 .תורגנה 'חי   
      
הפוחמ דובל ץעמ יונב םיתורישב ןותחת ןורא     06.02.020
מ"ס 2 יבועב רסיק ןבא חטשמ ללוכ הקיאמרופ      
לכ תא ללוכ ריחמה לכירדאה תריחב יפל ןווגבו      
לכה םירויכל תונכה תוברל םישורדה םידוביעה      
יפל .מ"ס 35/05/051 :תודימב  טלפמוק      

  7,000.00 3,500.00     2.00 .תורגנה תמישרב 10-40 'חי   
      
קוב ץעמ תוריקה לע םיטושיק תיילת לגרס      06.02.030
40-40 יפל מ"מ 02/04 ךתחב ,עצקוהמ      

  1,500.00    50.00    30.00 .תורגנה תמישרב רטמ   
      
תודימו מ"ס 051/051 תודימב הציענ חול     06.02.040
רגסוממ ,דבל חיטש םע דובלמ יונב.תורחא      

  3,000.00   150.00    20.00 .תורגנה תמישרב 50-40 יפל ,קוב ץע ילגרסב ר"מ   
      
,עצקוהמ קוב ץעמ תוריקה לע םיליעמ הלתמ     06.02.050

  1,800.00   150.00    12.00 .תורגנה תמישרב 60-40 יפל רטמ   
      
03/062 תודימב קוב חולב ריק שאר יופיח     06.02.060
תמישרב 80-40 יפל , מ"מ 52 יבועבו מ"ס      

    800.00   400.00     2.00 .תורגנה 'חי   
      
      
      

 38,100.00 20.60.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 902.1   .../145 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     145 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

לשואפ הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 38,100.00 מהעברה      

      
      
דובל ץעמ מ"ס 5.72/002 תודימב הגוצת ףדמ     06.02.070
קוב ץע לגרס םע הקיאמרופ הפוחמ מ"מ 02      
תועצמאב תוריקל קזוחמ .תיזחב 05/52      
תמישרב 01-40 טרפב הארומכ הדלפ יליפורפ      

  1,240.00   620.00     2.00 .תורגנה 'חי   
      
מ"ממב ןוניס רורוויא תכרעמ לע הנגה תציחמ     06.02.080
היושע ,מ"ס H/012+562+501=021 תודימב      
תיזחב .דחא דצב הקיאמרופ הפוחמ דובל      
יריצ לע החיתפל מ"ס 08  בחורב ףנכ הדיחיה      

  3,500.00 3,500.00     1.00 .תורגנה תמישרב 11-40 'סמ טירפ יפל  .דצ 'חי   
 42,840.00 תונושו ץע תונורא 20.60 כ"הס  

      
ן ג ו מ  ב ח ר מ ל  ת ו ר ג ס מ  40.60 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  ת ו ת ל ד ו       
      
ןגומ בחרמל מ"מ 3+3 תידסומ ףדה תלד     06.04.010
וא "חירב-בר" תרצות מ"ס 702/001 :תודימב      
תלבקל םאתומ ףוקשמה .י"ת ות תאשונ ,ע"וש      
תמישרב 10-50 יפל .תימינפ ץע תלד      

  9,400.00 4,700.00     2.00 .תורגסמה 'חי   
      
42 ררגנ יפנכ דח ידסומ ןגומ בחרמל ףדה ןולח     06.04.020
יפל ,י"ת ות אשונ מ"ס 001/001 תודימב מ"מ      

  8,000.00 4,000.00     2.00 תורגסמה תמישרב 20-50 תינכת 'חי   
      
30-50 יפלו ,י"ת ות אשונ ,8" רורוויא רוניצ     06.04.030

  3,480.00   580.00     6.00 .תורגסמה תמישרב 'חי   
      
30-50 יפלו ,י"ת ות אשונ ,4" רורוויא רוניצ     06.04.040

  1,080.00   540.00     2.00 .תורגסמה תמישרב 'חי   
      
ןוליו תילתל הדלפ תרגסמ לש הנקתהו הקפסא     06.04.050

    500.00   250.00     2.00 .50-50 תינכת יפל מ"ממב 'חי   
      
ןוראל תיפנכ-וד חפ תותלד     06.04.060
:תודימב ישאר למשח ןורא/תרושקת+יוביכ      

  4,800.00 1,200.00     4.00 .תורגסמה תמישרב 90-50 יפל מ"ס 302/09 'חי   
 27,260.00 הדלפ תותלדו ןגומ בחרמל תורגסמ 40.60 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ת ו כ ב ס  50.60 ק ר פ  ת ת       
      
70-50יפל ,םיכנ יתורשל הזיחא תוטומ תכרעמ     06.05.010

  4,000.00 2,000.00     2.00 'פמוק .תורגסמה תמישרב  
      
40-50 יפל ,םילגד תיילתל הדלפ דמעמ     06.05.020

    800.00   400.00     2.00 .תורגסמה תמישרב 'חי   
  4,800.00 50.60.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 902.1   .../146 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     146 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

לשואפ הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,800.00 מהעברה      

      
      
תרגסממ  X תרוצב גג הקעמב חתפל  הכבס     06.05.030
4/04/04 -מ ימינפ X-ו מ"מ 4/04 םיחוטשמ      
תינכתב  טרפ יפל ,עובצו םוחב ןוולוגמ ,מ"מ      

  1,800.00   300.00     6.00 01-50 'סמ 'חי   
      
תייריעו ךוניחה דרשמ וגול םע הטסורינ טלש     06.05.040

  2,800.00 2,800.00     1.00 .עוציב ינפל רסמייש טרפ יפל תליא 'חי   
  9,400.00 תונושו תוכבס 50.60 כ"הס  
 90,300.00 תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס  

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת י מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  ת ר נ צ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
2" רטוק  יפל הדלפ רוניצ הנקתהו הקפסה     07.01.140

    300.00   150.00     2.00 .םירבחמ, תרוקב יניע, םירבעמ, םיחפס ללוכ רטמ   
      
ךמסומ י"ע PS תורוניצ הנקתהו הקפסה     07.01.141
ללוכ ממ 23 רטוק יפל  וז תרנצ תודובעל      
ללוכ.םירבחמ, תרוקב יניע, םירבעמ, םיחפס      

  1,350.00    90.00    15.00 הלוכ הדובעה לכ תולחשה,םידודיק םיכותיח רטמ   
      
ךמסומ י"ע PS תורוניצ הנקתהו הקפסה     07.01.142
ללוכ ממ 52 רטוק יפל  וז תרנצ תודובעל      
ללוכ.םירבחמ, תרוקב יניע, םירבעמ, םיחפס      

  2,625.00    75.00    35.00 הלוכ הדובעה לכ תולחשה,םידודיק םיכותיח רטמ   
      
ךמסומ י"ע PS תורוניצ הנקתהו הקפסה     07.01.143
ללוכ ממ02   רטוק יפל  וז תרנצ תודובעל      
ללוכ.םירבחמ, תרוקב יניע, םירבעמ, םיחפס      

  1,625.00    65.00    25.00 הלוכ הדובעה לכ תולחשה,םידודיק םיכותיח רטמ   
      
ךמסומ י"ע PS תורוניצ הנקתהו הקפסה     07.01.144
ללוכ ממ61   רטוק יפל  וז תרנצ תודובעל      
ללוכ.םירבחמ, תרוקב יניע, םירבעמ, םיחפס      

  1,500.00    50.00    30.00 הלוכ הדובעה לכ תולחשה,םידודיק םיכותיח רטמ   
  7,400.00 םימחו םירק םימ תרנצ 10.70 כ"הס  

      
ם י ר ק  ם י מ ל  ם י ר ז י ב א  20.70 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ח ו       
      
החדה לכימ ללוכ 'א גוס ןבל סרחמ תולסא     07.02.001
םגד "הרטיו" תרצות דבכ הסכמו קיטסלפמ      

  3,000.00   750.00     4.00 302P 'חי   
      
      
      

  3,000.00 20.70.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 902.1   .../147 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     147 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

לשואפ הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,000.00 מהעברה      

      
      
לכימ ללוכ םיכנל 'א גוס ןבל סרחמ תולסא     07.02.002
"הרטיו" תרצות דבכ הסכמו קיטסלפמ החדה      

  5,000.00 2,500.00     2.00 7296 וא 3296 םגד 'חי   
      
םגד , הסרח תרצות 'א גוס ןבל סרחמ םירויכ     07.02.003

  1,100.00   550.00     2.00 "אפלא" וא 75 תירונ 'חי   
      

  2,240.00   560.00     4.00 שישל תחתמ הנקתה "רפונ" םגד ל"נכ 'חי  07.02.004
      
הסרח תרצות 'א גוס ןבל סרחמ חבטמ רויכ     07.02.006

    900.00   450.00     2.00 305 םגד 04X06 תודימ 'חי   
      

    200.00    50.00     4.00 3\4" רטוקב ןג זרב 'חי  07.02.007
      
תמח תרצות רויכל דבלב םירק םימל חרפ זרב     07.02.009

  2,200.00   550.00     4.00 לינ זרב ללוכ } 018203 ט"קמ { אפלא םגד 'חי   
      
חבטמ רויכל םירקו םימח םימל חרפ זרב     07.02.010

  3,000.00   750.00     4.00 } 351003 'סמ { יסאלק םגד תמח תרצות 'חי   
      
הרדסמ םיכנ רויכל דבלב םירק םימל חרפ זרב     07.02.011

  1,360.00   680.00     2.00 144103 'סמ םגד םיידועי 'חי   
      

  3,100.00 3,100.00     1.00 רטיל 021 דוד םע תירלוס תכרעמ 'חי  07.02.012
 22,100.00 םימחו םירק םימל םירזיבא 20.70 כ"הס  

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  50.70 ק ר פ  ת ת       
      
לכ ללוכ מ"מ011 רטוק EPDH תורוניצ     07.05.030

  3,960.00   180.00    22.00 םישורדה םיחפסהו םיקוזיח , םירבעמה רטמ   
      
-גג- תינכת יפל םירבכמ םע םיבזרמ ישאר     07.05.060

  2,880.00   480.00     6.00 TIREBEG תרצות 'חי   
      
54 לזרב תקציימ םיבזרמל אצומ תותשק     07.05.070

    900.00   150.00     6.00 -4-" רוניצה רטוק תולעמ 'חי   
  7,740.00 םשג ימ זוקינ 50.70 כ"הס  

      
ק ו ל י ס  י נ ק ת מ ו  ל ו ע ת  ב ו י ב  60.70 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב EPDH רוניצ הנקתהו הקפסא     07.06.020
ללוכ  ,  ןוטב תקיצי ךותב םיחנומה, מ"מ011      

  3,800.00   190.00    20.00 םישורדה םירזיבאו םיחפס , קודיה , הריפח רטמ   
      

    960.00   120.00     8.00 מ"מ 011 רטוקב רוניצל ןייוזמ ןוטב תפיטע רטמ  07.06.021
      
      

  4,760.00 60.70.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 902.1   .../148 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     148 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

לשואפ הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,760.00 מהעברה      

      
      
מ"מ05 רטוקב EPDH רוניצ הנקתהו הקפסא     07.06.030
לכ ללוכ תוריק , הפציר ךותב םיחנומה,      

  4,275.00    95.00    45.00 םישורדה םירזיבא רטמ   
      

    140.00    70.00     2.00 EPDH תרנצל תלפונ תרוקיב תספוק 'חי  07.06.040
      

    300.00   150.00     2.00 זילפמ תשר הסכמ ללוכ 2X"4" הפציר םוסחמ  'חי  07.06.050
  9,475.00 קוליס ינקתמו לועת בויב 60.70 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  70.70 ק ר פ  ת ת       
      
דמעמ ללוכ מ"ממל ינקת רטיל 002 םימ לכימ     07.07.010

  3,000.00 3,000.00     1.00 .זרבו 'חי   
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .ןוליו ללוכ מ"ממל ינקת ימיכ אסיכ תיב 'חי  07.07.020
  5,000.00 תונוש 70.70 כ"הס  
 51,715.00 האורבת ינקתימ 70 כ"הס  

      
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיליבומה יריחמ .1       
תופומ ,תולש:ןוגכ רזעה ירמוח ללוכ ,הנקתהו      
.2.'דכו C.V.P  תרנצל םימטא ,םירבחמ      
םילולכ םניא רשאכ  קר דרפנב ודדמי םיליבומ      
תונקתהל םיליבומה לכ .3 .הדיחיה יריחמב      
לכ .4 .וילאמ הבכ סופיט ויהי תוימינפ      
.5.חכומ ילארשי ןקת ות ילעב ויהי םיליבומה      
לכמ תרנצל םיסחייתמ ףכירמ תרנצל םיריחמה      
תרבח רליפ\ קזב תחושל עקרקב םתנמתו.עבצ      
למשחה קוח תויחנה פ"ע תאז לכ למשח      
      

    198.00     4.95    40.00 .מ"מ 61 רטוקב נ"פ ףכירמ רוניצ רטמ  08.01.010
      
םודא ספ  5.31 ןליטילופ 05  א"קי רוניצ     08.01.020
וקל רוביח תפומ  החישמ טוח+  קזב תיתשתל      

  2,420.00    60.50    40.00 ) רטמ 08 לש תודיחי 2( שרגמ לובגב קזב רטמ   
      

  1,210.00    60.50    20.00 TOH רובע דדוב רוניצ ךא ל"נכ ותוא רטמ  08.01.030
      
061 רטוקב ל"נכ C.V.P חישק יטסלפ רוניצ     08.01.040
חולל י"חח רליפמ.מ"מ 5.5 ןפוד יבועו מ"מ      

  1,760.00    88.00    20.00 הנבמ למשח רטמ   
      
      
      

  5,588.00 10.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 902.1   .../149 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     149 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

לשואפ הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,588.00 מהעברה      

      
      
חולל דע י"חח רליפמ ר"ממ05 ךא ל"נכ ותוא     08.01.050

  1,100.00    55.00    20.00 )2*52(הנבמ ישאר למשח רטמ   
  6,688.00 םיליבומ 10.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
ילעב ויהי ר"ממ 4X3 דע ךתחב םילבכ .1      
3-233CEI ןקת יפל הריעב בכעמ דודיב      
םילבכ ל"נכ .2 .ע"ווש וא רויריפוס תרצות      
קר ודדמיי םילבכ .3 .םינופלט תרושקתל      
םיפיעס לש הדיחי יריחמב םילולכ םניא רשאכ      
יריחמ .4 .חכו רואמ תודוקנ תמגודכ םירחא      
םילדבומ ןיפ לבכ ילענ םיללוכ םוינמולא ילבכ      
.ויתוצק ינשב לבכה ידיג לכ לע      
      

  1,375.00    55.00    25.00 .ל"נכ RF1  ר"ממ 3X52+61 ךתחב לבכ רטמ  08.02.020
      

    357.50    14.30    25.00 .גוז 01 ל"נכ ןופלט לבכ רטמ  08.02.030
  1,732.50 םיכילומו םילבכ 20.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
,תוזאפל הריבצ יספ ללוכ חול הנבמ לש ריחמ      
,טוויח ללוכ nIX5.1  ךתחב הקראהו ספא      
תודובעו רזעה ירמוח לכו טוליש ,תויפוס      
חולה לדוג .חולה עוציבל תושורדה יאוולה      
.דרפנב הדש לכל הנבמה לדוג יפל בשוחי      
.חולה רוביחו הנקתה הלבוה ללוכ ריחמה      
ןלרמ ,סנמיס תרצותמ היהי תוחולב דויצה      
CEI 2749ןקת יפל קותינ רשוכ.BBA ,ןר'ג      
ATT גוסמ היהי למשחה חולםיז"אמ רובע      
RA-UT ,רדיינש תרצות המזירפ תמגודכ      
לע הנבי חולה.ןדרא וא ,סנמיס ,?BBA תרצות      
רושיא קיפני רשא93416 ןקת רשואמ ןרצי ידי      
חולה לש הז ןקתב הדימע      
      
b2 MROF YLBMESSA חול הנבמ     08.05.010
    DETSET EPYT םע םילנפ םע חפ יושע  
תינוציח הנקתהל הליענ ןונגנמו המוטא תלד      
תודימב יסקופא עבצב עובצ השינ ךותב      

  8,800.00 4,400.00     2.00 מ"מ052 דע קמועבו מ"מ 006/0021 'חי   
      
תודימ כ"לט/קזב רובע יס יו יפ חול     08.05.020
תגרבומ וילא ינשוג ץע בגו תלד םע003*003      

    880.00   220.00     4.00 תרושקת תשינב ןקתומ הנרוק 'חי   
      
      

  9,680.00 50.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 902.1   .../150 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     150 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

לשואפ הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,680.00 מהעברה      

      
      
, רפמא 23 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 1 זאמ     08.05.030

  3,564.00    66.00    54.00 .רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
01 קותינ רשוכ ,רפמא  36 דע ךא ל"נכ ותוא     08.05.040

    198.00    99.00     2.00 .רפמאוליק 'חי   
      
, רפמא 23 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.05.050

  3,520.00   220.00    16.00 .רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
הנגה םע רפמא 3X08 ילנימונ םרז ת"מאמ     08.05.060
רפמאוליק 52 קותינ רשוכ השירד יפל תימרת      

    770.00   770.00     1.00 .תנווכתמ  תימרת הנגהב דיוצמ 'חי   
      
הנגה םע רפמא 3*04ילנימונ םרז ת"מאמ     08.05.070
רפמאוליק52 קותינ רשוכ ,השירד יפל תימרת      

    770.00   770.00     1.00 .תנווכתמ  תימרת הנגהב דיוצמ 'חי   
      
דע םרזל  גוס לכמ ת"מאמל הקספה לילס     08.05.080

    739.20   369.60     2.00 A250X3. 'חי   
      

    220.00   220.00     1.00 הנשמ חולה רפמא 3*05 קתנמ 'חי  08.05.090
      
רטשמ טלוו 032 לילס םע יבטוק תלת ןעגמ     08.05.100
יעגמ 2 לעב רפמא 08 םרזל  "3CA" הדובע      

  2,200.00 1,100.00     2.00 .דוקיפל רזע 'חי   
      
רטשמ טלוו 032 לילס םע יבטוק תלת ןעגמ     08.05.110
יעגמ 2 לעב רפמא 04 םרזל  "3CA" הדובע      

  1,408.00   704.00     2.00 .דוקיפל רזע 'חי   
      
תרצות 541NE םגד CD/CA V42 רסממ     08.05.120

    440.00   220.00     2.00 .רגה 'חי   
      
רפמא 04 םרזל םיבטוק 2  תחפ רסממ     08.05.130

    660.00   330.00     2.00 .A ןייפוא רפמאילימ 03 תושיגר 'חי   
      

    187.00   187.00     1.00 . AV05 קפסה V42/032 לדבמ חתמ יאנש 'חי  08.05.140
      
רפמאלימ 03 תושיגר רפמא 04*4 תחפ רסממ     08.05.150

  3,300.00   550.00     6.00 רשואמ ךרע הווש וא רלומ תרצות A ןייפוא 'חי   
      

    462.00    77.00     6.00 .CAV022 מ"מ 22 רטוקב DEL ןומיס תרונ 'חי  08.05.160
      
52 דע ךיתנ ללוכ CRH יזאפ תלת ךיתנ תיב     08.05.170

    143.00   143.00     1.00 .רפמא 'חי   
      

    880.00   220.00     4.00 )קרב ןגמ(רתי חתמ ןגמ ךיתנ 'חי  08.05.180
      

 29,141.20 50.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 902.1   .../151 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     151 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

לשואפ הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 29,141.20 מהעברה      

      
      
-002ל הברזרו ימונורטסא ירלודומ תבש ןועש     08.05.190

  3,300.00 1,650.00     2.00 .תוחפל תוקד 'חי   
      

    374.00   187.00     2.00 'פמוק םילבכה תחנה רמג רחאל SBKב חול םוטיא 08.05.200
      
תלת ספ לע הנקתהל ירלודומ ררוב קפסמ     08.05.210

    297.00    49.50     6.00 יבצמ 'חי   
      
יכרוצל ינמז למשח חול לש הנקתהו הקפסה     08.05.220
הנגהל לעננ תכתמ זגרא ללוכ ינקת הדובע      
תינמז הנזהל למשח תרבח תרוקיב תרבעה,      

  4,400.00 4,400.00     1.00 'פמוק ותלעפהל שרדנה לכו  
 37,512.20 למשח תוחול 50.80 כ"הס  

      
ת ו ד ו ק נ  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
סופיט הילאמ הבכ היהת תודוקנל תרנצה .1      
הדוקנה ריחמל תפסות םלושת אל .2 .נ"פ      
תואספוק .3 .םינוש םיעבצב תרנצב שומישל      
מ"ס 8X8 תודימב חישק גוסמ ויהי םירוביחה      
.4 .הספוקה סיסבל םיגרבב קזוחמ הסכמ םע      
הדימעל ןויצה עבטוי הספוקה הסכמ לע      
.5 םינקתה ןוכמ לש תולעמ 058 תקידבב      
ךרוא לכב הדוקנל תוסחייתמ תודוקנה יריחמ      
דודיב םע ויהי תודוקנב םילבכה לכ .6.אוהש      
7RF3 3-233CEI. ןקת יפל הריעב בכעמ      
תוציחמ םע ויהי םירזיבא תנקתהל תואספוק      
תשירד יפל םירזיבאה ןיב הדרפהל תוילניגרוא      
ןוטב/םיקולב תוריקב  םירבעמ .8.למשחה קוח      
.הדוקנה יריחמב םילולכ האידיו חדקמ םע      
      
ףכירמ רוניצ תללוכה הליגר רואמ תדוקנ     08.06.010
וא לבכ ,וילאמ הבכ גוסמ מ"מ 61 רטוקב      
,שרדנה עבצבו תומכב ר"ממ 5.1 ךתחב םיטוח      
ןצחל וא לופכ וא דיחי רפמא 01 ז"מ      
וא וקסינ תרצות ז"פמ( ט"הת הנקתהבןושאר      
טוויח ללוכ ,ןימזמה תטלחה יפל  )ךרע הווש      
שורדה רמוחה לכו ויתוצק ינשב לבכ/םיטוחה      

 25,619.00   187.00   137.00 .הדוקנהלש האלמ הנקתהל 'קנ   
      

    770.00    55.00    14.00 .אוהש גוס לכמ םימ ןגומ עקש רובע תפסות 'חי  08.06.020
      
      
      
      
      
      

 26,389.00 60.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 902.1   .../152 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     152 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

לשואפ הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 26,389.00 מהעברה      

      
      
לולכית רשא הרישי יתלב ריק רוביחל הדוקנ     08.06.030
וילאמ הבכ גוסמ מ"מ 61 רטוקב ףכירמ רוניצ      
הנדדמיתש תולעתב וא ט"הת הנקתהב      
אצוממ ר"ממ 3X5.2 ךתחב לבכ ,דרפנב      
יפוס רזיבאב תמייתסמו רזיבאל דעו הדוקנה      

  3,960.00   220.00    18.00 .וקסינ תרצות N1 תמגודכ דיחי 'קנ   
      
ךא ל"נכ הרישי יתלב ריק רוביח תדוקנ     08.06.040

  2,717.00   209.00    13.00 N2 וקסינ עקש רזיבאב תמייתסמ 'קנ   
      
תמייתסמ ל"נכ הרישי יתלב ריק רוביח תדוקנ     08.06.050
וא ECIFFOKSIN תספוקב סיווג יעקש -4ב      
.םיעקשהו הדוקנה הלולכ ריחמב .טסלפ עדא      

    924.00   231.00     4.00 ןופלטהו בשחמה תשר רזיבאו הספוקה 'חי   
      
רשא לגעמ לע הדיחי הרישי ריק רוביחל הדוקנ     08.06.060
הבכ גוסמ מ"מ 61 רטוקב ףכירמ רוניצ לולכית      
הנדדמתש תולעתב וא ט"הת הנקתהב וילאמ      
יפוס רזיבאו ר"ממ 3X5.2 ךתחב לבכ ,דרפנב      
ךרע הווש וא וקסינ תרבח לש 1N תמגודכ      

  2,420.00   242.00    10.00 .רשואמ 'קנ   
      
רטוקב ףכירמ רוניצ לולכת רשא ןופלט תדוקנ     08.06.070
וא ט"הת הנקתהב וילאמ הבכ גוסמ מ"מ 32      
לבכ ,דרפנב הנדדמתש תולעתב וא ט"הע      
קזבלש ינקית ןופלט עקשו ינקת תוגוז 4 ןופלט      

  1,540.00   154.00    10.00 4 ט"הת הספוקב וקסינ תרצות ט"הת 'קנ   
      
32 ףכירמ רוניצ תללוכה םוקרטניא תדוקנ     08.06.080
וא ט"הת הנקתהב וילאמ הבכ גוסמ ר"ממ      
טוח םע  ןגה רעשל הריפח רטמ 01בו  ט"הע      

    308.00    77.00     4.00 קנל תרושקת ןוראמ הכישמ 'חי   
      
רטוקב ףכירמ רוניצ לולכית רשא בשחמ תדוקנ     08.06.090
וא ט"הת הנקתהב וילאמ הבכ גוסמ מ"מ 32      
תחנהו דרפנב הנדדמתש תולעתב וא ט"הע      
וקסינ הספוקב תמייתסמו הכישמ טוח      

    440.00   110.00     4.00 700.6.80ףיעסמ 'קנ   
      
ףכירמ רוניצ לולכת רשא היזיולט תדוקנ     08.06.100
הנקתהב וילאמ הבכ גוסמ מ"מ 61 רטוקב      
דרפנב הנדדמתש תולעתב ט"הע וא ט"הת      
טוח וא ןימזמה י"ע קפוסיש לבכ תלחשה ללוכ      

    770.00   154.00     5.00 ט"הת וקסינ רזיבאב תמייתסמוהכישמ 'קנ   
      
      
      
      

 39,468.00 60.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 902.1   .../153 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     153 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

לשואפ הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 39,468.00 מהעברה      

      
      
לולכת רשא םימח םימ דודל רוביח תדוקנ     08.06.110
וילאמ הבכ גוסמ מ"מ 61 רטוקב ףכירמ רוניצ      
,דרפנב הנדדמתש תולעתב וא ט"הת הנקתהב      
יבטוק-וד קספמ ,ר"ממ 3X5.2 ךתחב לבכ      
וניציטיב וא סיוו'ג תרצות ט"הת הנקתהל ראומ      
דומצ 3X61A PI56 םימ ןגומ טקפ קספמו      

    660.00   330.00     2.00 .דודל 'קנ   
      
גוסמ ףכירמ רוניצ ללוכה יזאפ תלת חכ תדוקנ     08.06.120
ךתחב הנזה לבכ ,מ"מ 32 רטוקב וילאמ הבכ      
    5X5.2 3 טקפ קספמ רזיבאו ר"ממX61ןגומ 'א  
גוזימ ןנכתמ תייחנה י"פע גגב ןקתומ .םימ      
תדיחי ןיב ריקב ןמטומ 61" רוניצ + ריוואה      

  2,464.00   352.00     7.00 .דויאה תדיחיל יוביעה 'קנ   
      
32 ףכירמ רוניצ תללוכה תיזאפ דח חכ תדוקנ     08.06.130
לבכ ,ט"הת הנקתהב וילאמ הבכ גוסמ מ"מ      
קספמ יפוס רזיבאו ר"ממ 4X3 ךתחב הנזה      

    880.00   440.00     2.00 .םימ ןגומ רפמא 3X02 טקפ 'קנ   
      
םודא מ"מ 61 ףכירמ רוניצב שא יוליג תדוקנ     08.06.140
ט"הת וא/ו הלופכ הרקתב הכישמ טוח םע      
םייתסתש הדוקנה אצומל זוכיר תספוקמ      
יוליג תכרעמ ןלבק םע םואת ללוכ( רוניצ הצקב      

  2,530.00   110.00    23.00 .)שא 'קנ   
      

  1,320.00   110.00    12.00 לוחכ רוניצב הצירפ תכרעמ רובע ךא לנכ ותוא 'קנ  08.06.150
 47,322.00 תודוקנ 60.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרדגהב םילולכה םיטירפל םיסחיתמ .1      
ריחמ .2 תויומכה בתכבש תונושה תודוקנה      
ריחמ .3 .רוביחו הנקתה הקפסא ללוכ רזיבאה      
,תואספוק ,רזעה ירמוח לכ תא ללוכ רזיבאה      
הנקתהל שורדה לכו םימאתמ תורגסמ      
.הניקתו תמלשומ      
      

    528.00   132.00     4.00 םוריח תקספה ןצחל 'חי  08.07.020
      
חולל וטוויח ללוכ תינוציח הנקתהל לצ וטופ     08.07.030

    440.00   440.00     1.00 'פמוק ותלעפו חולל ורוביחל שורדה לכו למשחה  
    968.00 םירזיבא 70.80 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: 902.1   .../154 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     154 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

לשואפ הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  י פ ו ג  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
תורונ םע וקפוסי הרואתה יפוג לכ .1      
OCE SULP תמגוד  תורפושמ תויטנצסרולפ      
    XULIMUL תרצותמ MARSO וא ספיליפ וא  
    E.G 048 ןווגב דבלב הפוריא ברעמ תרצות  
יריחמ .2 לכירדאה תריחב י"פע 038 וא/ו      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפוגה      
.3 .ףוגה לש הניקת הדובעל דע םיפוגה רוביחו      
טקייורפה תרגסמב וקפוסיש הרואתה יפוג לכ      
תמישרב תרחא ןייוצ םא טרפ T5 תורונ וללכי      
הרואת יפוג קרפל ריחמ תעצה .4 .םיפוגה      
הרואת יפוג תמישרל תוסחייתה ךות עצובת      
ויהי םינורטקלא םיקנשמ .5 .רואמ תינכותב      
אל  .6 .המאתהבו הרונה גוסל ההז תרצותמ      
תופולחל ףסונב ע"ש הרואת יפוג ורשואי      
.םיפוגה תמישרב תועצומה      
      
לש הרונ םע רוגס ספ יטנצסרולפ הרואת ףוג     08.08.010
    1X82 טייליס תמגודכ ינורטקלא קנשמו טוו  

  1,716.00   429.00     4.00 שעג לש 'חי   
      
הרונ םע הרקתב עוקש יטנצסרולפ הרואת ףוג     08.08.020
תרצות טייל סקיפ םגד תמגודכ  טאוו 81*2      
קנשמו תדרפנ הספוקב דויצ םע שעג      

  6,930.00   495.00    14.00 ינורטקלא 'חי   
      
עוקש טיילטנפ תמגודכ יטמסרולפ הרואת ףוג     08.08.030
טאו 41*3 תורונ טמ, ינורטקלא קנשמ 5/4081      

 25,502.40   455.40    56.00 שעג תרצות .םיסיסר תליפנ תעינמל יוסיכ +  'חי   
      
דל תורונ םע האיצי טלש םע םורח תרואת ףוג     08.08.040
קטלנא( לאווקמ תרצותYX XEV םגד תמגודכ      

  3,795.00   759.00     5.00 ידדצ דח) 'חי   
      
תמגוגכ דל תרונמ תוקד 09ל םורח תרואת     08.08.050

 12,012.00   858.00    14.00 )קטלנא( רוזיפ תשדע םע 404XULYX 'חי   
      
םע תירוקסינ תמגודכ תבותכ תרואת ףוג     08.08.060

    506.00   253.00     2.00 הנבמה תבותכ 'חי   
      
םימ ןגומ 1X62W  יטנצסרולפ הרואת ףוג     08.08.070
    PI56 שעג לש ראטס ריקה לע היולג הנקתהל.  

  1,540.00   385.00     4.00 )הנבמ תותיזחב( 'חי   
      
45X2  תורונ ללוכ 5T יטנצסרולפ הרואת ףוג     08.08.080
האיצי תותלד לעמ(."טייל ןדלוג" תמגודכ טאו      

    440.00   220.00     2.00 )רצחל 'חי   
 52,441.40 הרואת יפוג 80.80 כ"הס  

      
      

קובץ: 902.1   .../155 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     155 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

לשואפ הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
ךתחב תשוחנ יושע םיילאיצנטופ תאוושהל ספ     08.09.010
    04X4 52 דע לש ךתחב םיכילומ 01 רובע מ"מ  

    440.00   220.00     2.00 .ר"ממ 'חי   
      
,תונולח ,תותלד ,תרנצ( יתכתמ ןקתמ תקראה     08.09.020
יושע הקראה ךילומ םע ) 'דכו למשח ןורא      
01 דע ךתחב שימג יס.יו.יפ דדובמ תשוחנ      
דעו םילאיצנטופ תאוושה ספמ ר"ממ      
הקראה גרוב ךותיר ,רוביח תלש ללוכןקתמל      

    154.00    38.50     4.00 .ל"נל שרדנה רוביח יעצמא לכ וא/ו 'חי   
      
קוח יפ לע טלפמוק דוסי תקראה עוציב     08.09.030
י"חח רליפל האוושה ספ רוביח ללוכ ,למשחה      

  2,970.00 2,970.00     1.00 'פמוק .ר"ממ 61 טוחב  
      
לנפ ללוכ ,  רעשל םוקרטניא תכרעמ ה"וא     08.09.040
תרפופש+ןדוק+ םימ ןגומ , ילדנו טנא ינוציח      
ללוכ  , תננג תניפב תנקתומה רעשה תחיתפל      
םילבכ ללוכ טלפמוק לכה  תבש קספמ      
תלעפהל שרדנה לכו קפס םינוש םיכתחב      

  5,280.00 2,640.00     2.00 'פמוק ןגה רעשל תננגה תניפ ןיב תכרעמה  
      
םוינמולאה ןלבק םע םואתב הנקתהו הקפסה     08.09.050
יפוקשמ לע טלוו 21 וליק 004 ילמשח טנגמ      
ןצחל חוכ קפס ללוכה רצחל האיציה תותלד      
חוכ קפס, ט"הת רטמ 8.1 הבוגב החיתפ      
תכרעמל רוביח רפמאלימ 0004 טלוו21 בצוימ      
קותינל תכרעמה קפס םע םואתב שא יוליג      

 11,000.00 2,750.00     4.00 תלדה תחיתפב טנגמה 'חי   
 19,844.00 תונגהו תוקראה 90.80 כ"הס  
166,508.10 למשח ינקתמ 80 כ"הס  

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
קוזיח תוללוכ ץוחו םינפ חיט  תודובע ריחמ      
תשר ינתיוז תשרב תוניפ      
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.01.020

 46,200.00   120.00   385.00 .םיירושימ םיחטש ר"מ   
      
חיט" תרשיימ הבכש : ללוכ ,ןגומ בחרמל חיט     09.01.030
וא ריקומרת  "רגב טכילש "ב רמגו "יתילכת בר      
ןיע - מ"ממל תינקת רטסאלופ תשר ללוכ ,ע"ש      

  5,700.00   100.00    57.00 .הנושארה הבכשב תעבטומ מ"מ 8.2/8.2 ר"מ   
 51,900.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
      

קובץ: 902.1   .../156 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     156 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

לשואפ הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה" תבכש ללוכ ,תובכש שולשב ץוח חיט     09.02.010
ע"ש וא "ריקומרת" תרצות תמטוא "תיטנמצ      
תרשיימ חיט תבכש,מ"מ 6 לש ירעזמ יבועב      
הנוילע הבכש ללוכ .הרוחש הטכילש תבכשו      
גוסמ "רידנ" "שימג יביטרוקד טכילש" גוסמ      
הרוטסקט רמג רמירפ ללוכ ,"שימגרג"      
.לכירדאה תריחבל ןווג  .ינוניב סופסיחב      
עוציב .ןרציה תויחנה יפל רשוק דוסי תוברל      

 25,500.00   170.00   150.00 .ילארשיה ןקתהו ןרציה יטרפמל םאתהב ר"מ   
      
רמג ץוח תוריקו גג תוקעמ לע טלמ חיט     09.02.020

 11,000.00   110.00   100.00 .הרוחש הטכילש ר"מ   
 36,500.00 ץוח חיט 20.90 כ"הס  
 88,400.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
לכמ םיחיראל דוסי יריחמ ונייוצו הדימב      
אלו םיינלבק השיכר יריחמ םינייצמ םה םיגוסה      
.ןרציה ןוריחמ ריחמ      
      
בגנ" תרצות ןלצרופ טינרג יחיראב יללכ ףוציר     10.01.010
תרדסמ ,מ"ס 3.33/3.33 תודימב "הקימרק      
    "ETERCNOC", רמג ללוכ pilS itnA  
יפל עוציב .ע"ש וא R=01 )הקלחה תעינמל(      
בוליש ללוכ ריחמה .40-30 תינכתב םיטרפ      

 50,960.00   260.00   196.00 .לכירדאה תוינכת יפל ףוצירב המגוד ר"מ   
      
7/03 תודימב ןלצרופ טינרג - םימאות ילופיש     10.01.020

  8,100.00    60.00   135.00 מ"ס רטמ   
      
ןלצרופ טינרג יחיראב תוספרמו םיתורש ףוציר     10.01.030
3.33/3.33 תודימב "הקימרק בגנ" תרצות      
pilS רמג ללוכ ,"ETERCNOC" תרדסמ ,מ"ס      
    itnA )11 )הקלחה תעינמל=R תרצות .ע"ש וא  
םיטרפ יפל עוציב .ע"ש וא "הקימרק בגנ"      

  9,620.00   260.00    37.00 .40-30 תינכתב ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 68,680.00 10.01.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 902.1   .../157 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     157 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

לשואפ הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 68,680.00 מהעברה      

      
      
הקימרק יחיראב ןוחבטמו םיתורש תוריק יופיח     10.01.040
תודימב "הלק" תרדסמ "הקימרק בגנ" תרצות      
תבכש תללוכ הדובעה .ע"ש וא 33/33      
"ריקומרת" תרצות תמטוא "תיטנמצ הצברה"      
יופיחה תחת מ"מ 6 לש ירעזמ יבועב ע"ש וא      
תינכתב םיטרפ יפל עוציב .)םיבוטר םירוזא(      
ליפורפ ללוכ ריחמה .השירפה תוינכתו ,40-30      
לכב "CEDNOR" לגועמ םוינימולאמ רמג      
רזיבא ללוכו ,חיטה םע םישגפמבו תוניפה      
ללוכ ריחמה .םירושימ 3 דע 2 שגפמל הניפ      

 15,600.00   260.00    60.00 .לכירדאה לש השירפ תוינכת יפל המגוד בוליש ר"מ   
      
,מ"ס 06 הבוגל דע ןגה תתכ ללח תוריק יופיח     10.01.050
"הקימרק בגנ" תרצות הקימרק יחיראב      
.ע"ש וא 33/33 תודימב "הלק" תרדסמ      
הבוג תדימל םיחיראה ךותיח תללוכ הדובעה      
תינכתב םיטרפ יפל עוציב .מ"ס 03 -לש      
ליפורפ ללוכ ריחמה .השירפה תוינכתו ,40-30      
לכב "CEDNOR" לגועמ םוינימולאמ רמג      
רזיבא ללוכו ,חיטה םע םישגפמבו תוניפה      
המגוד בוליש .םירושימ 3 דע 2 שגפמל הניפ      

 16,800.00   280.00    60.00 .לכירדאה לש השירפ תוינכת יפל ר"מ   
      
הקימרק יחיראב םיתורשב 4" בויב תרנצ יופיח     10.01.060
יפל עוציב .ל"נכ .050.1.01 ףיעסבש גוסהמ      

  1,760.00   220.00     8.00 .40-30 תינכתב םיטרפ רטמ   
      
אמגוד בוליש רובע ,050.1.01 ףיעסל תפסות     10.01.070
02/02  תודימב "ETRA " תמגודכ םיחיראב      
םיטרפ יפל עוציב .ע"ש וא "הקימרק בגנ" מ"ס      

    640.00   160.00     4.00 .40-30 תינכתב ר"מ   
103,480.00 יופיחו ףוציר 10.01 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ם י ר ז י ב א  20.01 ק ר פ  ת ת       
      

  2,016.00   120.00    16.80 .תונוראב מ"ס 7 הבוגב ההבגה דעב תפסות רטמ  10.02.010
      
יפל מ"ס 3 יבועב שטולמ שישמ תונולח ינדא     10.02.020

  5,040.00   180.00    28.00 60-30 תינכת רטמ   
      
,םינפ ףוצירל םאות ןווגב שטולמ שישמ ףס     10.02.030

  1,476.00   180.00     8.20 .50-30 תינכת יפל מ"ס 4 יבועב רטמ   
      
,מ"ס 3 יבועב הרוסנ ןבא חולב גג הקעמ יופיח     10.02.040
ןוטיב  ע"ש וא "ןורבח" .מ"ס 23 דע בחורב      
תוינכתב טרפ יפלו עופישב הנקתה .ןוגיעו      

 24,840.00   180.00   138.00 03-11. רטמ   
 33,372.00 20.01.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 902.1   .../158 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     158 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

לשואפ הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 33,372.00 מהעברה      

      
      
תודימב םוינימולא ליפורפמ תותלד ינתפמ     10.02.050

    640.00   100.00     6.40 .מ"מ 5/05 רטמ   
      
מ"ס 04/04 תודימב חתפ יופיחל שיש תרגסמ     10.02.060
יפל מ"ס 3 יבועב שטולמ שישמ גג הקעמב      

  1,800.00   300.00     6.00 01-50 תינכת 'חי   
 35,812.00 תונושו םירזיבא 20.01 כ"הס  
139,292.00 ףוציר תודובע 01 כ"הס  

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ץ ו ח ו  ם י נ פ  ת ע י ב צ  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
"0002 לירקרפוס"ב םיחייוטמ תוריק תעיבצ     11.01.010

 13,200.00    30.00   440.00 .ע"ש וא "רובמט" ר"מ   
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק א"גה ןקת יפל.ק"ממב טולישו ןומיס תעיבצ 11.01.020
      
תוריקו םיזינרקו גג תוקעמ ,ץוח תוריק תעיבצ     11.01.030
ללוכ "ד.מ לירקרפוס"ב תספרמב הרקתו      

  5,950.00    35.00   170.00 .ע"ש וא "לורודנוב" דוסי תבכש ר"מ   
 20,450.00 ץוחו םינפ תעיבצ 10.11 כ"הס  
 20,450.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
ררגנ ןולח :ללוכ .מ"ס 051/032 תודימב ןולח     12.01.010
וא "0007  לילק" .ןותחת עובק קלחו יפנכ וד      

 19,200.00 4,800.00     4.00 .םוינימולאה תמישרב 10-60 יפל ע"ש 'חי   
      
ררגנ ןולח :ללוכ .מ"ס 051/081 תודימב ןולח     12.01.020
וא "0007  לילק" .ןותחת עובק קלחו יפנכ וד      

  7,800.00 3,900.00     2.00 .םוינימולאה תמישרב 20-60 יפל ע"ש 'חי   
      
תודימב  ע"וש וא " 0054 לילק" פיק ןולח     12.01.030

  3,000.00 1,500.00     2.00 .םוינימולאה תמישרב 30-60 יפל מ"ס 06/001 'חי   
      
תודימב  ע"וש וא " 0054 לילק" פיק ןולח     12.01.040
יפל ,םיפגא השולשל קלוחמ, מ"ס 06/572      

  9,000.00 4,500.00     2.00 .םוינימולאה תמישרב 40-60 'חי   
      
001/001:תודימב ןגומ בחרמל  ןגוממ ןולח     12.01.050
50-60 יפל ע"וש וא "3854 -תיזג לילק" מ"ס      

  4,400.00 2,200.00     2.00 .תוינכתב 'חי   
 43,400.00 10.21.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 902.1   .../159 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     159 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

לשואפ הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 43,400.00 מהעברה      

      
      
תיפנכ-דח ,רצחל האיצי/תישאר הסינכ תלד     12.01.060
לילק" םגדמ מ"ס 012/021 תודימב החיתפל      
,ןמש ריזחמ ,תינקת הלהב תידי ללוכ ,"0054      
הלהב תליענ ללוכ .תועבצא ןגמו דבכ רפוטס      
60-60 יפל ילמשח לוענמ י"ע תטלשנה      

 22,000.00 5,500.00     4.00 .םוינימולאה תמישרב 'חי   
 65,400.00 םוינימולא 10.21 כ"הס  

      
ם י ר א ל ו ד ו מ  ם י ת ו ר י ש  י א ת  20.21 ק ר פ  ת ת       
      
םיאת 3 -ל - תיראלודומ םיתוריש יאת תכרעמ     12.02.010
תותלד 2-ו הציחמ ,םיכנ אתל תלד תללוכה      
הייושע ,םידליל םיתורש יאתל תורצוקמ      
לוענמ ללוכ ,מ"מ 31 יבועב "הפסרט" תוחולמ      
תיקפוא הכישמ תידיו ,תלד לכ לע "יונפ/סופת"      
דצמ םיליעמ הלתמו ,םיכנה את תלדל תינקת      
יפלו ,לכירדאה תריחבל-הפסרט םגד .םינפ      

 14,400.00 7,200.00     2.00 'פמוק .םוינימולאה תמישרב 80-60  
 14,400.00 םיראלודומ םיתוריש יאת 20.21 כ"הס  

      
ת ו א ר מ  30.21 ק ר פ  ת ת       
      
יתלב רמוחמ מ"ס 58/54 תודימב הארמ     12.03.010
,ע"ש וא "ינג-ןג" תרצות )תיכוכזמ אל( ץפנתמ      
תרגסמב ,מ"מ 01 יבועב דובל לע תקבדומ      
01-60 יפל "המיס" ליפורפמ םוינימולא      
לע תודימב)םיכנ יתורש(.םוינימולאה תמישרב      

    600.00   300.00     2.00 .חטשב םינותנה  יפ 'חי   
      
יתלב רמוחמ מ"ס 84/66 תודימב הארמ     12.03.020
,ע"ש וא "ינג-ןג" תרצות )תיכוכזמ אל( ץפנתמ      
תרגסמב ,מ"מ 01 יבועב דובל לע תקבדומ      
1.01-60 יפל "המיס" ליפורפמ םוינימולא      
לע תודימב)םידלי יתורש(.םוינימולאה תמישרב      

  1,200.00   300.00     4.00 .חטשב םינותנה יפ 'חי   
  1,800.00 תוארמ 30.21 כ"הס  
 81,600.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 902.1   .../160 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     160 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

לשואפ הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ח ו ל ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
,הרוסנ ןבא תוחולב םידומעו ץוח תוריק יופיח     14.01.010
וא "ןומר" גוסמ ןבאה , "םשמשמ " דוביע םע      
םיפילג ללוכ .תונוש תודימב מ"ס 3 יבועב ע"ש      
תנבלוגמ תשר :תללוכ הדובעה רמג יטרפו      
ןוטב יולמ ,תוחולה תרישק ,טרופמכ תנגועמ      
ןבא ,לוחיכו תוגופ יולימ ,תוחולה ירוחאמ      
םירמוחהו םירזיבאה לכ תאו ,הנוילע תרגוס      
יפלו ,2 קרפ 8732 י"ת יפל .עוציבל םישרדנה      

 64,500.00   430.00   150.00 .4-1.80-30 תוינכת ר"מ   
      
םיטרפל םאתהב ,ןותחת הנעשה ןתיוז     14.01.020

  9,600.00   120.00    80.00 4-1.80-30 תוינכתב רטמ   
 74,100.00 ןבא תוחולב תוריק יופיח 10.41 כ"הס  
 74,100.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  

      
ן ו נ י ס  י נ ק ת מ ו  ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד ו ב ע  51 ק ר פ       
ר י ו ו א       
      
ם י נ ג ז מ  -ר י ו א  ג ו ז מ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
,תמלשומ הנקתהו הקפסא תללוכ הדובעה      
,גגל םילוורשהו זוקינה ,למשחה תונכהל רוביח      
תוריקב ,גגב תרנצה ירבעמב םימטא      
.א"גהו תואבכה יתורש תושירד יפל ,תורקתבו      
םינש שולשל ןרצי תוירחא ,לועפת ללוכ      
.הנקתהה לע הנש לש תוירחאו      
      
,הרטקלא תרצות - - :ןגזמ תנקתהו הקפסא     15.01.020
000,23. רוריק תקופת - .T04 קיסאלק םגד      
    H/UTB - יטגרנא גוריד F. - ךרצנ קפסה  
    .56.2 WK - 6. הדובע םרז A - למשח תנזה  
    ,K, 042*023*0131 דיאמ תודימ - .תיזאפ  
וא .מ"מ 043*079*009 הבעמ תודימ - .מ"מ      
סחדמל דמעמ ללוכ ..שארמ רשואמ , ע"ש      
תובכש יתשו דוסי עבצ תובכש יתשב עובצ      
גגהו םינפה תדיחי ןיב רשקו יטטניס ןוילע עבצ      
הנקתהל םישורדה םיחפסהו םירזיבאה לכו      
לעמ היהי ןגזמה דמעמ .תינכת יפל תמלשומ      
.ןג תופצרמו ןרפואינ ימוג חטשמ ג"ע םוטיאה      
סחדמה ןיב תרשקמה גגה לע היולגה תרנצה      
הפיטעו מ"מ 91 דיבנע דודב םע היהת לוורשל      
, ןג תתכ ללחב הנקתהל( .םוינימולא טרסב      

 52,500.00 7,500.00     7.00 'פמוק )מ"ממו  
      
      
      

 52,500.00 10.51.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 902.1   .../161 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     161 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

לשואפ הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 52,500.00 מהעברה      

      
      
םגד ,הרטקלא תרצות - :ןגזמ תנקתהו הקפסא     15.01.030
H/UTB 000,82. רוריק תקופת - .53 קיסאלק      
- WK 2.2. ךרצנ קפסה - .C יטגרנא גוריד -      
- .תיזאפ דח למשח תנזה - A 01. הדובע םרז      
תודימ - .מ"מ 042*023*0131 דיאמ תודימ      
רשואמ , ע"ש וא ,מ"מ 043*068*009 הבעמ      
תובכש יתשב עובצ סחדמל דמעמ ללוכ .שארמ      
יטטניס ןוילע עבצ תובכש יתשו דוסי עבצ      
םירזיבאה לכו גגהו םינפה תדיחי ןיב רשקו      
יפל תמלשומ הנקתהל םישורדה םיחפסהו      
ג"ע םוטיאה לעמ היהי ןגזמה דמעמ .תינכת      
תרנצה .ןג תופצרמו ןרפואינ ימוג חטשמ      
לוורשל סחדמה ןיב תרשקמה גגה לע היולגה      
טרסב הפיטעו מ"מ 91 דיבנע דודב םע היהת      

 13,000.00 6,500.00     2.00 'פמוק )מ"ממו , ןג תתכ ללחב הנקתהל( .םוינימולא  
 65,500.00 םינגזמ -ריוא גוזמ 10.51 כ"הס  

      
ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו י א  י נ ק ת מ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
"ש"קמ 006/0061" גוסמ רורוואו ןוניס תכרעמ     15.03.010
הלעפהל( מ"ס 091Hx001x062 :תודימב      
ות תאשונ ,ע"ש וא "יבלש" תרצותמ )תינדי      
םע ףציה םותסשו ץחל לא םותסש ללוכ ,י"ת      
,תמלשומ הנקתהו הלבוה ללוכ  םדקומ ןנסמ      

 37,000.00 37,000.00     1.00 'פמוק .א"גה רושיאו הלעפה ,הנשל תוירחא  
 37,000.00 ןוניסו רורוויא ינקתמ 30.51 כ"הס  
102,500.00 ריווא ןוניס ינקתמו ריווא גוזימ תודובע 51 כ"הס  

      
ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ת ו ר ק ת ו  ת ו י ל ר נ י מ  ת ו ר ק ת  10.22 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג       
      
51 יבועב םיילרנימ תוחול תיטסוקא הרקת     22.01.010
"ןאיגרו'ג" םגד ,מ"ס 16/16 תודימב מ"מ      
יצח הנקתה ע"ש וא GNORSMRA תרצותמ      
.תוחול תליפנ תעינמל םיספילק ללוכ ,העוקש      
תוינכתב לכירדאה יטרפו תינכת יפל לכה      
וטנ הדידמה .90-30 תינכתב םיטרפו ,70-20      

 30,400.00   190.00   160.00 .הרואת יפוג תתחפהב ר"מ   
      
ללוכ םייקפואו םייכנא םירניסו ,סבג תרקת     22.01.030
עבצב רמגו רמגל הנכה ,הילת תיצקורטסנוק      
תינכת יפל יפל ,ע"ש וא " 0002 לירקרפוס"      
םיטרפו ,70-20 תוינכתב לכירדאה יטרפו      

 13,500.00   300.00    45.00 90-30 תינכתב ר"מ   
      

 43,900.00 10.22.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 902.1   .../162 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     162 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

לשואפ הנבמ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 43,900.00 מהעברה      

      
      
,םימוטא תכתמ יספמ היולת  תיטסוקא הרקת     22.01.040
6.0 יבועבו מ"ס 01 בחורב םיפפוכמ םינבלוגמ      
הריחב יפל ןווגב רונתב יופא עבצב עובצ ,מ"מ      
חפ יליפורפמ היצקורטסנוק ,םידדצ ינשמ      
םידובעה לכ ,היילת יטנמלא ,ןבלוגמ      
םידומע ,תוריק ,םיחתפ ביבס םיכותיחהו      
Z+L םיליפורפו םינתיוז ,הרואת יפוג ביבסו      
ינורזמב דודיב ללןכ.הרקתה ףקיהב םיעובצ      
יפל .רעוב אל ןליטרילופב ףוטע םיעלס רמצ      
,70-20 תוינכתב לכירדאה יטרפו תינכת      

  5,060.00   220.00    23.00 .1-90-30 תינכתב םיטרפו ר"מ   
 48,960.00 סבג תורקתו תוילרנימ תורקת 10.22 כ"הס  
 48,960.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  43 ק ר פ       
      
1.43 ק ר פ  ת ת  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
דעל תירוזא שא תזכר תנקתהו הקפסא     34.01.010
הרימשה לשEH401SG תמגודכ םירוזא4      
0221 ןקת םינקת ןוכמ תרשואמ. תויגלונכט      
חוויד תדיחי, ןגייח ללוכ. LU ןקתב תדמועו      
התלעפהל םישרדנה םירזיבאה לכו,םירבצמ,      

  3,200.00 1,600.00     2.00 'פמוק רשואמ ע"ש וא  
      
ירטקלאוטופ יגולנא ןשע יאלג תנקתהו הקפסא     34.01.020

  2,700.00   180.00    15.00 EC201 SG. תמגודכ םינקת ןוכמ רשואמ 'חי   
      

    360.00   180.00     2.00 םוח יאלג ךא ל"נכ ותוא 'חי  34.01.030
      

    160.00    80.00     2.00 ןומיס תירונ הנקתהו הקפסא 'חי  34.01.040
      
המצועב ץנצנו הקעזא רפוצ הנקתהו הקפסא     34.01.050

    640.00   320.00     2.00 DB90. 'חי   
      
קזב רשואמ ילטיגיד ןגייח תנקתהו הקפסא     34.01.060

    726.00   726.00     1.00 'פמוק .שארמ םיתנכותמ םייונימ 6 ללוכה  
  7,786.00 1.43 קרפ תת 10.43 כ"הס  
  7,786.00 שא יוביכו יוליג 43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

1,618,181.10 לשואפ הנבמ כ"הס
קובץ: 902.1   .../163 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     163 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

הדידמל שרגמב חותיפו תויתשת 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ע צ מ ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע רשואמ םוקמל תלוספ יוניפ תללוכ הדובעה      
.תימוקמה תושרה      
      
+00.0  =  00.341   אוה הנבמה תפצר הבוג      
.הנבמה תפצרמ -55.0 = רפע תודובע םור      
ביבסמש םירוזאב הריפח םג תללוכ הדובעה      
םינוש םיהבגל ,שרגמה חטשב ,הנבמל      
תומוקמב םינושה חותיפה רמג יגוסל םאתהב      
לע )'וכו ןוניג ,קחשמ ינקתמ ,םיליבש( םינושה      
.לכירדאה תוינכתבש חותיפה יטרפ יפ      
      
רוזיפ תוברל )'ג גוס( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     01.01.020

 70,000.00    70.00  1000.00 .מ"ס 02 לש תובכשב קודיהו ק"מ   
      
ינפ וא הריפחה תיתחת  לש רקובמ קודיה     01.01.030
ינקתמ יחטשו םיפצרמ יחטשב ,םייעבט עקרק      

  3,318.00     6.00   553.00 .קחשמ ר"מ   
      
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'ב גוס עצמ     01.01.040
תופיפצהמ %89 ל .רקובמ קודיהו      

 28,000.00   100.00   280.00 .עקרקה ץעוי תוצלמהל םאתהבו תילמיסקמה ק"מ   
      
ללוכ תוינכת יפל יולימו טולימ תכרדמל הריפח     01.01.050
%89 דע רקובמ קודיהו ,ךרדה תרוצ      
תוצלמהל םאתהבו תילמיסקמה תופיפצהמ      

    600.00    20.00    30.00 .עקרקה ץעוי ר"מ   
101,918.00 רפע תודובע 10.10 כ"הס  
101,918.00 םיעצמו רפע תודובע 10 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  50.80 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
מ"ס 021 קמועב למשח תלעת יוסיכו הריפח     08.05.010
יבועב לוח דופיר םע תוחפל מ"ס 04 בחורבו      
יבועב לוחב יוסיכו תורוניצל תחתמ מ"ס 01      
תחנה רחאל הלעתה יולימו םהילעמ מ"ס 02      
לבכ ,תוריהז":תבותכ םע טרס ללוכ תרנצה      

  1,760.00    88.00    20.00 ."המדאב למשח רטמ   
      
"הרבוק" ירושרש וא\ו דבכ חישק CVP רונצ     08.05.020
רטוקב רוניצה .מ"מ 8 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ      

  3,520.00    88.00    40.00 .למשחה תרבח טרדנטס יפל 4" רטמ   
      
      

  5,280.00 50.80.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 902.1   .../164 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     164 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

הדידמל שרגמב חותיפו תויתשת 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,280.00 מהעברה      

      
      
ירושרש וא\ו רוחש א"פ רוניצ תחנהו הקפסה     08.05.030
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב "הרבוק"      

  1,650.00    33.00    50.00 .מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינ גוסמ הכישמ טוח רטמ   
      
יעקרק-תת תשוחנמ יטסלפומרט למשח לבכ     08.05.040
    61\52X3 YX2N דודמה( רוניצב לחשומ  
למשח חולל למשחה תרבח ינומ חולמ )דרפנב      
ורוביח ללוכ - יתילכת ברה הנבמה לש - ישאר      

  1,650.00    55.00    30.00 .תווצקה ינשב רטמ   
      
טוח ללוכ קזב תרבח תודובעל )עקי( א"פ רונצ     08.05.050

    962.50    38.50    25.00 .מ"מ 05 רונצה רטוק .מ"מ 8 ןוליינמ הכישמ רטמ   
      
ןורא רובע שרגמה לובגב תנקתומ ןוטב תחמוג     08.05.060

  1,870.00 1,870.00     1.00 'פמוק 55*04*031 תודימב ,למשח תרבח הנומ-ל  
      

  1,870.00 1,870.00     1.00 04*06*031 החמוג ךא טוה רובע ל"נכ ותוא 'חי  08.05.070
      
חול לכ היינב יכרוצל ינמז למשח רוביח     08.05.080
לכו למשח תרבח תרוקיב ינקית תודובע      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק הינבה רתאל למשחה תקפסההל שרדנה  
 17,282.50 תרושקתו למשח תויתשת 50.80 כ"הס  
 17,282.50 למשח תודובע 80 כ"הס  

      
ח ו ת י פ  'ב ע  04 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
הז קרפב תודובעה לכ .1 תויללכ תורעה      
"ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב רמאנל תופופכ      
אלא ,הדידמה  ינפוא ללוכ ,)"לוחכה ןדגואה"(      
חותפ( 04 םיקרפ .2 .ףיעסב תרחא ןייוצ  םא      
םיריחמ רגאמ"ב )םישיבכ תלילס( 15 ,)חטש      
.םהיפיעסב הז תא הז םימילשמ ,"הינבה ףנעל      

תויללכ תורעה 10.04 כ"הס            
      
ק ו ד י ה ו  י ו ל י מ  20.04 ק ר פ  ת ת       
      

  1,560.00   120.00    13.00 .יקנ םי לוחב ,לוחה זגרא יולימו הקפסא ק"מ  40.02.010
      
,תימוקמה המדאה תא תמאות ,תיננג המדא     40.02.020
ילמינימ יבועב הבכשב ןוניג יחטשב רוזיפ ללוכ      

 13,750.00   110.00   125.00 .'מ 52.0 לש ק"מ   
      
      
      
      

 15,310.00 20.04.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 902.1   .../165 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     165 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

הדידמל שרגמב חותיפו תויתשת 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,310.00 מהעברה      

      
      
לש "הקב'ג" רישכמב קודיהו יולימ הקפסא     40.02.030
לדוג מ"ס 01 יבועב "תימוסמוס" תבכש      
אשד יחטשמל עצמכ( .מ"ס 5.0 -כ - םיטגרגאה      

  3,300.00   165.00    20.00 )יטתניס ק"מ   
 18,610.00 קודיהו יולימ 20.04 כ"הס  

      
ם י ל י ב ש ו  ם י ח ט ש מ  ף ו צ י ר  30.04 ק ר פ  ת ת       
ה פ ש  י נ ב א ו  ת ו ג ר ד מ       
      
'סמ שרגמב לבוגה דצב( הפמר/ליבש ףוציר     40.03.010
"עוביר/ןבלמ" גוסמ ןוטב תופצרמב )006      
לכב םייק לדוג לכב ע"ש וא ןייטשרקא תרצות      
י"ע רחביש םגדו ןווג לכבו תויומכ סחי      
,לוחו עצמ תובכש תללוכ הדובעה ,ןנכתמה      

  2,420.00   110.00    22.00 .72-30 תינכתב טרפ יפל ר"מ   
      
תופצרמב ןגה רצחב תובחרו םיליבש ףוציר     40.03.020
וא ןייטשרקא תרצות "הטקש הנייס" גוסמ ןוטב      
ןווג לכבו תויומכ סחי לכב םייק לדוג לכב ע"ש      
תללוכ הדובעה ,ןנכתמה י"ע רחביש םגדו      

 46,800.00   130.00   360.00 .72-30 תינכתב  טרפ יפל ,לוחו עצמ תובכש ר"מ   
      

  2,000.00   100.00    20.00 .רמוחו הדובע םירוועל ןבא ר"מ  40.03.040
      
דוסי לע ינועבצ ןוטבמ 02/01  תיננג ןג ןבא     40.03.050

 12,600.00    90.00   140.00 . 72-30 תינכתב םיטרפ יפל .ןוטב רטמ   
      
יטתניס אשד יחטשמ לש הנקתהו הקפסא     40.03.060
תכרעמ תמגודכ  ,םיקחשמ ינקתמ ירוזאב      
אשד" -YYAWRIN 'בח לש "סקלפ אשד"      
סיסב חטשמ :תללוכ תכרעמה .קילאיב .ק ,"רינ      
    - daP kcohS, תרצותמ מ"ס 4 יבועב  
    ZTIMHCS - אשד חטשמ הילעמו .דנלוה  
VB tniophcatM תרצות :גוסמ יטתניס      
    ssarG rodnoC, השעיי אשדה רוביח .דנלוה  
עצבתת הנקתהה .םימיאתמ םירמסמ תרזעב      
יפל .קפסה י"ע השרומו החמומ ןיקתמ י"ע      

 54,000.00   300.00   180.00 30 -82. 'סמ תינכתב םיטרפ ר"מ   
117,820.00 הפש ינבאו תוגרדמ םיליבשו םיחטשמ ףוציר 30.04 כ"הס  

      
ם י ט נ מ ל א ו  ך מ ת  ת ו ר י ק  40.04 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב מ       
      
הבוגב ,ידדצ וד יופיח םע טקל ןבאמ ךמות ריק     40.04.020
יפל .ריק שאר דוביע תוברל , 'מ 0.2 דע      

210,000.00 1,200.00   175.00 02-30 תינכתב םיטרפ ק"מ   
      

210,000.00 40.04.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 902.1   .../166 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     166 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

הדידמל שרגמב חותיפו תויתשת 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
210,000.00 מהעברה      

      
      
יפ לע  ,םימ תכרעמ שארל  החמוגל הרדג     40.04.030
ללוכ ,ךמתה  ריק ךותב תבלושמ  ,תינכתה      
יופיחו ,החמוגה תרקתב ןייוזמ ןוטב תרוק      
תרישק ךות החמוגה לעמש עטקב טקל ןבאב      
יטרפ תוינכתב ןבא יופיח יטרפ יפל םינבאה      
1.12-30 תינכתב םיטרפו ,לכירדאה לש ןיינב      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .חקפמה תויחנהו  
212,500.00 ןוטבמ םיטנמלאו ךמת תוריק 40.04 כ"הס  
348,930.00 חותיפ 'בע 04 כ"הס  

      
ץ ו ח  ט ו ה י ר ו  ר צ ח  י נ ק ת מ  24 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.24 ק ר פ  ת ת       
      
הז קרפב תודובעה לכ .2 תויללכ תורעה      
"ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב רמאנל תופופכ      
אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה ןדגואה"(      
24 קרפ ןיאש תורמל.ףיעסב תרחא ןייוצ םא      
םיקרפה ראש םיבייחמ "לוחכה ןדגוא"ב      
הדימב(  הז קרפבש םיפיעסה תא ןדגואבש      
טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב .)םימיאתמו      
שמתשהל  שי  ,וב רמאנל םידגונמ וא יללכה      
לכ .3 .תדחוימ השירד לש םירקמב קר      
םנוגעו םינקתמה תבכרה ללוכ םיריחמה      
ןקתה לע םינקתה ןוכמ רושיאו הקידב ,עקרקב      
.ןרצי תוירחאו הנקתההו      

תויללכ תורעה 10.24 כ"הס            
      
ר צ ח  י נ ק ת מ  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
ןלבקה .י"ת ות ואשיי הנקתההו םינקתמה      
םינקתמה לע םינקתה ןוכמ רושיא רוסמי      
.הנקתההו      
      
ןרציה י"ע רצחה ינקתמ לכ תנקתהו תלבוה     42.02.010

 11,000.00 11,000.00     1.00 'פמוק .תליאל  
      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .רצחה ינקתמ לכל ןקת רושיא 42.02.020
      
רטיל 01 ררוחמ חפ ןותפשא תנקתהו הקפסא     42.02.030
רטיל 01 -לסירב" םגד ,רונתב עובצו ןבלוגמ      

  3,380.00   845.00     4.00 .ע"ש וא "קראפ תינג 'חי   
      
תיב" םגד - בלושמ ןקתמ תנקתהו הקפסא     42.02.040

 29,900.00 29,900.00     1.00 .ע"ש וא "תוגספ" 'בח  2352 - ט"קמ "תויח 'חי   
      
      

 46,080.00 20.24.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 902.1   .../167 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     167 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

הדידמל שרגמב חותיפו תויתשת 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 46,080.00 מהעברה      

      
      
- "יציפק ןשלג" םגד ןקתמ תנקתהו הקפסא     42.02.050

 12,500.00 12,500.00     1.00 .ע"ש וא "תוגספ" 'בח 3122  ט"קמ 'חי   
      
התקב" ןקתמ םגד ןקתמ תנקתהו הקפסא     42.02.060
'בח 5052 ט"קמ  )תובוב תיב( "המוסק      

 13,000.00 6,500.00     2.00 .ע"ש וא "תוגספ" 'חי   
      
"דרו הלע הדנדנ" ןקתמ תנקתהו הקפסא     42.02.070

  1,900.00 1,900.00     1.00 .ע"ש וא "תוגספ"  'בח  1242 ט"קמ 'חי   
      
"ןוטב לברעמ" בלושמ ןקתמ תנקתהו הקפסא     42.02.080

 16,500.00 16,500.00     1.00 .ע"ש וא "תוגספ"  'בח  8352 ט"קמ 'חי   
      
'מ 0.3 תודימב ץעמ לוח זגרא תנקתהו הקפסא     42.02.090
תינג" תרצות ץעמ לוח זגרא תמגודכ 'מ 0.3/      
םיטרפ יפלו .ע"ש וא 4045 ט"קמ  "קראפ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 .52-30 'סמ תינכתב 'חי   
      
ךרוא .רטיל 063 הפשא חפ תנקתהו הקפסא     42.02.100
:ימינפ הבוג .מ"מ :046 בחור .מ"מ :088      
:חפנ .מ"מ 001,1 :ינוציח הבוג .מ"מ 010,1      
:הסמעה רשוכ .ג"ק 52  :לקשמ .רטיל 063      

  1,000.00   500.00     2.00 .ע"ש וא "טיבסא" תרצות .ג"ק 541 'חי   
      
תילדימריפ לצ תלוגרפ לש הנקתהו הקפסא     42.02.110
זגרא לעמ ,מ"ס 006/006 :לטיה תודימב      
היונב .םהבוגל תמאתומו קחשמ ינקתמ/לוח      
ןווגב העובצו תנוולוגמ הדלפ תייצקורטסנוקמ      
םידומע : תללוכה .לכירדאה י"ע עבקייש      
רבעמ םע םינוולוגמ 3" רוניצמ ןוטבב םינגועמ      
:העיבצ . ךותירה רחאל ןוולג ,ךותירב 5.1" ל      
יביכר וד ינתוראילופ עבצב םיעובצ םידומע      
תשרב טרפמה לכ .טלרינ לש לירקינוא גוסמ      
ןילאטילופ גיראמ .הללצה %39-09 םע לצ      
ילארשיה ןקתב דמוע רפושמ ההובג תוסיחדב      
הנועה ,שאב תודימעל )A הקידב( 3905      
תואבכה ףגאו ךוניחה דרשמ תושירדל      
תמגודכ .לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,תיצראה      
םיטרפו תינכת יפל ,ע"ש וא "טירבאק" תרצות      
שיגי עצבמה . 62-30 'סמ תינכתו 2-1.52-30.      
ינפל ,שארמ רושיאל ןקתמה לש רוציי תוינכת      

 64,000.00 8,000.00     8.00 'פמוק .ןקתמה עוציבל שגיש  
159,980.00 רצח ינקתמ 20.24 כ"הס  
159,980.00 ץוח טוהירו רצח ינקתמ 24 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 902.1   .../168 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     168 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

הדידמל שרגמב חותיפו תויתשת 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
הז קרפב תודובעה לכ .2 תויללכ תורעה      
"ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב רמאנל תופופכ      
אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה ןדגואה"(      
44 קרפ  ןיאש  תורמל .ףיעסב תרחא ןייוצ םא      
םיקרפה ראש םיבייחמ "לוחכה ןדגוא"ב      
הדימב( הז קרפבש םיפיעסה תא  ןדגואבש      
טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב .)םימיאתמו      
שמתשהל  שי  ,וב רמאנל םידגונמ וא יללכה      
הסינכה ירעש.תדחוימ השירד לש םירקמב קר      
םוקרטניא תכרעמל רוביח  תנקתה וללכי      
דע רעשה ךותב הנבומ ילמשח לוענמו      
'פמוק  המלשהל      

תויללכ תורעה 10.44 כ"הס            
      
.ה ד ל פ מ  ם י ר ע ש ו  ת ו ר ד ג  20.44 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 01.1 הבוגב הדלפ רדג לש תנקתהו הקפסא     44.02.010
-"ןנח" םגד .רונתב העיבצ ללוכ ,תנוולוגמ      

  9,660.00   420.00    23.00 22-30 תינכת יפל .ע"ש וא "ילרוא תורדג" רטמ   
      
"ןויצ" םגד מ"ס 002 הבוגב הדלפ רדג ,ל"נכ     44.02.020
וא/ו ךמות ריק לעמ ,ע"ש וא "ילרוא תורדג"      

 65,535.00   510.00   128.50 03-30 תינכת יפל .תנוולוגמ ,דוסי תרוק רטמ   
      
תמגודכ מ"ס501 הבוגל הדלפ הקעמ ,ל"נכ     44.02.030
לעמ ,ע"ש וא "ילרוא תורדג" "ןנח" םגד רדג      

 13,500.00   450.00    30.00 13-30 תינכת יפל .עובצו ןוולוגמ ,ךמות ריק רטמ   
      
, מ"ס 011/541 תודימב יפנכ דח הדלפ רעש     44.02.040
.עובצו ןוולוגמ ,ע"ש וא  "ןנח" םגד תמגודכ      
מ"ס 4 = רעשה ףנכל ףוקשמ ןיב חוורמ      

 10,000.00 2,000.00     5.00 1.22-30 תינכת יפל .תוחפל 'חי   
      
מ"ס 002/541 תודימב יפנכ דח הדלפ רעש     44.02.050
,ע"ש וא "ילרוא תורדג" "ןויצ" םגד תמגודכ      
4 = רעשה ףנכל ףוקשמ ןיב חוורמ .ןוולוגמ      

 10,500.00 3,500.00     3.00 1.22-30 תינכת יפל .תוחפל מ"ס 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

109,195.00 20.44.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 902.1   .../169 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     169 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

הדידמל שרגמב חותיפו תויתשת 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
109,195.00 מהעברה      

      
      
הפשא ילכימ תחמוגל חפ תותלד תכרעמ     44.02.060
2 תללוכ ,מ"ס 051/052 לש תיללכ הדימב      
םינתיוזמ םיפוקשמ הייושע .החיתפל םייפנכ      
תאולימו ,3/04/04 ליפורפ תורגסמ ,3/04/04      
רמגב ,מ"מ 5.1 יבועב "בגש" תמגודכ בוקנ חפ      
.לעפמב תיתיישעת העיבצב עובצו ןוולוגמ      
יפל  .לכירדאה תריחבל ןווגו רוריח %-ו תמגוד      

  4,000.00 4,000.00     1.00 2-1.12-30 'סמ 'כתב םיטרפו תוינכת 'חי   
      
הדימב למשח ןורא תחמוגל חפ תותלד תכרעמ     44.02.070
םייפנכ 2 תללוכ ,מ"ס 081/08 לש תיללכ      
םינתיוזמ םיפוקשמ הייושע .החיתפל      
תאולימו ,3/04/04 ליפורפ תורגסמ ,3/04/04      
רמגב ,מ"מ 5.1 יבועב "בגש" תמגודכ בוקנ חפ      
.לעפמב תיתיישעת העיבצב עובצו ןוולוגמ      
יפל .לכירדאה תריחבל ןווגו רוריח %-ו תמגוד      

  2,000.00 2,000.00     1.00 2-1.12-30 'סמ 'כתב םיטרפו תוינכת 'חי   
      
םימ תכרעמ שאר תחמוגל חפ תותלד תכרעמ     44.02.080
6 תללוכ ,מ"ס 081/023 לש תיללכ הדימב      
םינתיוזמ םיפוקשמ הייושע .החיתפל םייפנכ      
תאולימו ,3/04/04 ליפורפ תורגסמ ,3/04/04      
רמגב ,מ"מ 5.1 יבועב "בגש" תמגודכ בוקנ חפ      
.לעפמב תיתיישעת העיבצב עובצו ןוולוגמ      
יפל  .לכירדאה תריחבל ןווגו רוריח %-ו תמגוד      

  6,000.00 6,000.00     1.00 2-1.12-30 'סמ 'כתב םיטרפו תוינכת 'חי   
      
הסכמ תכתמ ףוג רטיל 0011 הפשא תלגע     44.02.090

  2,000.00 2,000.00     1.00 םיינקת םילגלגו קורי 'חי   
123,195.00 .הדלפמ םירעשו תורדג 20.44 כ"הס  
123,195.00 תורדג 44 כ"הס  

      
ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ק ו ל י ס  י נ ק ת מ ו  ל ו ע י ת  ,ב ו י ב  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
061 רטוקב EPDH רוניצ הנקתהו הקפסא     57.03.001
םיחפס , קודיה ,יולימ, הריפח ללוכ , מ"מ      

 14,500.00   250.00    58.00 םישורדה םירזיבאו רטמ   
      
011 רטוקב EPDH רוניצ הנקתהו הקפסא     57.03.002
םיחפס , קודיה ,יולימ, הריפח ללוכ , מ"מ      

  2,300.00   230.00    10.00 םישורדה םירזיבאו רטמ   
      
מ"ס 06 רטוק קיטסלפ תוילוחמ הרקב יאת     57.03.010

  2,500.00 2,500.00     1.00 ע"ש וא תיפוח תרצות 'מ 58.0 דע קמועב 'חי   
      

 19,300.00 30.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 902.1   .../170 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     170 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

הדידמל שרגמב חותיפו תויתשת 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 19,300.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 08 רטוק קיטסלפ תוילוחמ הרקב יאת     57.03.011

  8,400.00 2,800.00     3.00 ע"ש וא תיפוח תרצות 'מ 51.1 דע קמועב 'חי   
      
מ"ס 001 רטוק קיטסלפ תוילוחמ הרקב יאת     57.03.012

 11,200.00 5,600.00     2.00 ע"ש וא תיפוח תרצות 'מ 05.2 דע קמועב 'חי   
      
םימ דמ ללוכ תכרעמ שאר הנקתהו הקפסא     57.03.020
CINOSARTLU EVATCO 2" רטוקב      
םיחפסה לכ ללוכ ע"ש וא דרא תרצות      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק םישורדה םירזיבאו  
      
לכ ללוכ תינוריע םימ תשרל שרגמ רוביח     57.03.030

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק םישורדה םירזיבאו םיחפסה  
      
2" הפירש זרב תללוכה ןינבב שא יוביכ תדוקנ     57.03.040
-1-" רטוקב קונרז םע ןוליגלגו ,דמצמ םע      
קנזמ -1-" רטוק ריהמ םותסש 'מ -52- ךרואב      

  3,800.00 1,900.00     2.00 'פמוק .ןוליגלגל זגראו זרב םע  
      
םיחפסה לכ ללוכ בויב תכרעמל הנבמ רוביח     57.03.050

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק םישורדה םירזיבאו  
      
ךמסומ י"ע XEP תורוניצ הנקתהו הקפסה     57.03.145
ללוכ מ"מ 36 רטוק יפל  וז תרנצ תודובעל      
ללוכ.םירבחמ, תרוקב יניע, םירבעמ, םיחפס      

  8,100.00   180.00    45.00 הלוכ הדובעה לכ תולחשה,םידודיק םיכותיח רטמ   
      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק מ"מ 061 רטוקב EPDH תרנצמ ינוציח לפמ 57.03.160
 69,650.00 קוליס ינקתמו לועית ,בויב 30.75 כ"הס  
 69,650.00 לועיתו בויב םימ יווק 75 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  מ "צ ב  06 ק ר פ       
      
י "ג ר  ת ו ד ו ב ע  10.06 ק ר פ  ת ת       
      

  6,000.00    60.00   100.00 טושפ לעופ ע"ש  60.01.010
      

  7,000.00    70.00   100.00 'דכו יעבצ ףצר ללוכ יעוצקמ לעופ ע"ש  60.01.020
 13,000.00 י"גר תודובע 10.06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 902.1   .../171 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     171 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

הדידמל שרגמב חותיפו תויתשת 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ "צ ב  20.06 ק ר פ  ת ת       
      
םלושי הז ףיעס , תופסונ תודובעל יפסכ בצקה     60.02.010
שארמ חקפמה רושיאו ריחמ חותינ דגנכ      

343,000.00 343,000.00     1.00 'פמוק בתכבו  
343,000.00 מ"צב 20.06 כ"הס  
356,000.00 תונושו מ"צב 06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,176,955.50 הדידמל שרגמב חותיפו תויתשת כ"הס
קובץ: 902.1   .../172 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 

15/03/2016 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     172 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

לשואפ הנבמ 1 הנבמ     
    
םיעצמו רפע תודובע 10 קרפ      
    

                               1,975.00 רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                  1,975.00 םיעצמו רפע תודובע 10 כ"הס                
    
ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

תורעה 00.20 קרפ תת                                           
    

                             135,500.00 םיעצמו תודוסי 10.20 קרפ תת    
    

                             228,620.00 ןוטב תורקתו תופצר 20.20 קרפ תת    
    

                              65,000.00 םידומעו תוריק 30.20 קרפ תת    
    

                              50,425.00 םינוגגו תורוגח ,תוקעמ תורוק 40.20 קרפ תת    
םיקוצי            
    

                             148,200.00 ןויז תדלפ 70.20 קרפ תת    
    

                627,745.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                              43,460.00 תוריק תיינב 10.40 קרפ תת    
    

                 43,460.00 הינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                              44,460.00 תוגג םוטיא 10.50 קרפ תת    
    

                               3,230.00 תופצר םוטיא 20.50 קרפ תת    
    

                               9,850.00 תוריק םוטיא 30.50 קרפ תת    
    

                              15,850.00 ימרת דודיב 40.50 קרפ תת    
    

                 73,390.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ      
    

                              10,800.00 ץע תותלד 10.60 קרפ תת    
    

                              42,840.00 תונושו ץע תונורא 20.60 קרפ תת    
    

                              27,260.00 תותלדו ןגומ בחרמל תורגסמ 40.60 קרפ תת    
הדלפ            

קובץ: 902.1   .../173 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     173 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               9,400.00 תונושו תוכבס 50.60 קרפ תת    
    

                 90,300.00 תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס                
    
האורבת ינקתימ 70 קרפ      
    

                               7,400.00 םימחו םירק םימ תרנצ 10.70 קרפ תת    
    

                              22,100.00 םימחו םירק םימל םירזיבא 20.70 קרפ תת    
    

                               7,740.00 םשג ימ זוקינ 50.70 קרפ תת    
    

                               9,475.00 קוליס ינקתמו לועת בויב 60.70 קרפ תת    
    

                               5,000.00 תונוש 70.70 קרפ תת    
    

                 51,715.00 האורבת ינקתימ 70 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                               6,688.00 םיליבומ 10.80 קרפ תת    
    

                               1,732.50 םיכילומו םילבכ 20.80 קרפ תת    
    

                              37,512.20 למשח תוחול 50.80 קרפ תת    
    

                              47,322.00 תודוקנ 60.80 קרפ תת    
    

                                 968.00 םירזיבא 70.80 קרפ תת    
    

                              52,441.40 הרואת יפוג 80.80 קרפ תת    
    

                              19,844.00 תונגהו תוקראה 90.80 קרפ תת    
    

                166,508.10 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                              51,900.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                              36,500.00 ץוח חיט 20.90 קרפ תת    
    

                 88,400.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                             103,480.00 יופיחו ףוציר 10.01 קרפ תת    
 
 
 
 
 

קובץ: 902.1   .../174 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     174 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              35,812.00 תונושו םירזיבא 20.01 קרפ תת    
    

                139,292.00 ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              20,450.00 ץוחו םינפ תעיבצ 10.11 קרפ תת    
    

                 20,450.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                              65,400.00 םוינימולא 10.21 קרפ תת    
    

                              14,400.00 םיראלודומ םיתוריש יאת 20.21 קרפ תת    
    

                               1,800.00 תוארמ 30.21 קרפ תת    
    

                 81,600.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                              74,100.00 ןבא תוחולב תוריק יופיח 10.41 קרפ תת    
    

                 74,100.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                
    
ריווא ןוניס ינקתמו ריווא גוזימ תודובע 51 קרפ      
    

                              65,500.00 םינגזמ -ריוא גוזמ 10.51 קרפ תת    
    

                              37,000.00 ןוניסו רורוויא ינקתמ 30.51 קרפ תת    
    

                102,500.00 ריווא ןוניס ינקתמו ריווא גוזימ תודובע 51 כ"הס                
    
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

                              48,960.00 סבג תורקתו תוילרנימ תורקת 10.22 קרפ תת    
    

                 48,960.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                
    
שא יוביכו יוליג 43 קרפ      
    

                               7,786.00 1.43 קרפ תת 10.43 קרפ תת    
    

                  7,786.00 שא יוביכו יוליג 43 כ"הס                
 1,618,181.10 לשואפ הנבמ 1 כ"הס                            

 
 
 
 
 

קובץ: 902.1   .../175 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     175 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הדידמל שרגמב חותיפו תויתשת 2 הנבמ     
    
םיעצמו רפע תודובע 10 קרפ      
    

                             101,918.00 רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                101,918.00 םיעצמו רפע תודובע 10 כ"הס                
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                              17,282.50 תרושקתו למשח תויתשת 50.80 קרפ תת    
    

                 17,282.50 למשח תודובע 80 כ"הס                
    
חותיפ 'בע 04 קרפ      
    

תויללכ תורעה 10.04 קרפ תת                                           
    

                              18,610.00 קודיהו יולימ 20.04 קרפ תת    
    

                             117,820.00 תוגרדמ םיליבשו םיחטשמ ףוציר 30.04 קרפ תת    
הפש ינבאו            
    

                             212,500.00 ןוטבמ םיטנמלאו ךמת תוריק 40.04 קרפ תת    
    

                348,930.00 חותיפ 'בע 04 כ"הס                
    
ץוח טוהירו רצח ינקתמ 24 קרפ      
    

תויללכ תורעה 10.24 קרפ תת                                           
    

                             159,980.00 רצח ינקתמ 20.24 קרפ תת    
    

                159,980.00 ץוח טוהירו רצח ינקתמ 24 כ"הס                
    
תורדג 44 קרפ      
    

תויללכ תורעה 10.44 קרפ תת                                           
    

                             123,195.00 .הדלפמ םירעשו תורדג 20.44 קרפ תת    
    

                123,195.00 תורדג 44 כ"הס                
    
לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ      
    

                              69,650.00 קוליס ינקתמו לועית ,בויב 30.75 קרפ תת    
    

                 69,650.00 לועיתו בויב םימ יווק 75 כ"הס                
 
 
 
 

קובץ: 902.1   .../176 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
15/03/2016
דף מס':     176 תליא 209 שרגמ ,9 עבור יתתכ-וד ןג

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תונושו מ"צב 06 קרפ      
    

                              13,000.00 י"גר תודובע 10.06 קרפ תת    
    

                             343,000.00 מ"צב 20.06 קרפ תת    
    

                356,000.00 תונושו מ"צב 06 כ"הס                
 1,176,955.50 הדידמל שרגמב חותיפו תויתשת 2 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
 2,795,136.60 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 902.1 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


