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

 

20/07/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     112 'א םינג גורדש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ו ר פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
תוכרדמבו םישיבכב ,םייק טלפסא קוליסו קורפ     01.010
טלפסאה לובג וקב רוסינ ללוכ ,יבוע לכב      

162,800.00    20.00 8,140.00 ראשנש ר"מ   
      
לכ ללוכ םינוש םיגוסמ םייק ףוציר קוליסו קורפ     01.020
ללוכ ףוצירל תחתמ תמייקה לוחה תבכש      

396,000.00    20.00 19,800.00 תוגורע ר"מ   
      
שדחמ םתחנהו םימייק ןג ינבאו ףוציר קורפ     01.030

 53,900.00    49.00 1,100.00 .חקפמה הרויש םוקמב ר"מ   
      
ללוכ ,םינוש םיגוסמ הפש ינבא קוליסו קורפ     01.080

  9,614.00    19.00   506.00 ןוטב דוסיו בג רטמ   
      
הרויש םוקמב ,שדחמ ןתחנהו הפש ינבא קורפ     01.090

  4,730.00    43.00   110.00 .חקפמה רטמ   
      
םע טלמ תועצמאב הפש ינבא לש ימוקמ ןוקית     01.100
חקפמה י"ע רשואמ ביטמ הקבדה ברע      

  1,980.00    18.00   110.00 )הפש ןבא תודיחיב הדידמה( 'חי   
      
יאתו הטילק יאת ,תוחוש לש סלפמ תמאתה     01.110

 44,000.00   400.00   110.00 םינוש םיגוסמ הרקב 'חי   
      
תחנהו הקפסא רובע 011.10 ףיעסל תפסות     01.120
תרגסמ םע מ"ס 06 דע רטוקב שדח הסכמ      
םע )ןוט 04( ישיבכ גוסמ תקצימ .תיעוביר      

 46,200.00 1,400.00    33.00 בתכבו שארמ חקפמה רושיאב ,םיאתמ בותיכ 'חי   
      
תחנהו תקפסא רובע 011.10 ףיעסל תפסות     01.130
תרגסמ םע מ"ס 06 דע רטוקב  שדח הסכמ      
םע ,)ןוט 52( יתכרדמ גוסמ תקצימ ,תיעוביר      
.בתכבו שארמ חקפמה רושיאב ,םיאתמ בותיכ      

 24,200.00 1,100.00    22.00 תמייק הרקת קוליסו קורפ ללוכ 'חי   
      
תכמנה + תוכרדמב םיצע לש םימדג תכמנה     01.160
רשפאל ידכ ,ךרוצה תדימב הייקשה תרנצ      

  6,050.00   275.00    22.00 םהילעמ ףוציר תריגס 'חי   
      

 16,500.00   300.00    55.00 םייקה ריקה תמגודב ,ןבא תוריק ןוקית ר"מ  01.180
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     01.280
ללוכ( מ"ס 02 דע עזג רטוקבו 'מ 3 דע הבוגב      
רתאל יוניפו )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג      

  2,940.00   420.00     7.00 רשואמ הכיפש 'חי   
      

  3,200.00    40.00    80.00 םינוש םיגוסמ תוגרדמ קוליסו קורפ רטמ  01.285
      
      
      

קובץ: 30434002   .../113 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
20/07/2017
דף מס':     113 'א םינג גורדש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם "ו ג א ו  ם י ע צ מ  30 ק ר פ       
      
עצמ ינפ לש סוליפו קודיה ,הבטרה ,השירח     03.020
לש הדרוה וא הפסוה ללוכ )ךרד תרוצ( םייק      

125,730.00     4.50 27,940.00 ךרוצל םאתהב עצמ ר"מ   
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      

 22,792.00     2.80 8,140.00 ר"מ/ג"ק 1 רועישב SM-01 דוסי סוסיר ר"מ  04.010
      

 22,792.00     2.80 8,140.00 ר"מ/ג"ק 5.0 רועישב SS-1 החאמ סוסיר ר"מ  04.020
      

447,700.00    55.00 8,140.00 מ"ס 5 יבועב )s( 52 מ"את טלפסא תבכש ר"מ  04.030
      

374,440.00    46.00 8,140.00 מ"ס 4 יבועב91 צ"את טלפסא תבכש ר"מ  04.050
      

    759.00    23.00    33.00 םייק טלפסאל תורבחתה קשימ רטמ  04.080
      
ר ו ר מ י ת ו  ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
01 בחורב ןבל ןווגב םישיבכ עבצ יווק תעיבצ     05.010

 10,285.00    11.00   935.00 מ"ס רטמ   
      
51 בחורב ןבל ןווגב םישיבכ עבצ יווק תעיבצ     05.020

 14,080.00    16.00   880.00 מ"ס רטמ   
      
- לוחכ ,ןבל - םודאב ןיגורסל הפש ינבא תעיבצ     05.040

  6,050.00    22.00   275.00 ןבל - רוחשו בוהצ - םודא ,ןבל רטמ   
      

    660.00    30.00    22.00 דדוב ץח תעיבצ 'חי  05.050
      

    605.00    55.00    11.00 לופכ ץח תעיבצ 'חי  05.060
      
לע ,אוהש לכ גוסמ רורמת לש הבצהו הקפסא     05.070

  2,700.00   450.00     6.00 דומעה ללוכ דחא דומע 'חי   
      

  1,200.00   400.00     3.00 םירורמתל דבלב דומע לש הבצהו הקפסא 'חי  05.085
      

    900.00   150.00     6.00 םייק דומע לע רורמת חול לש הבצהו הקפסא 'חי  05.090
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  ה פ ש  י נ ב א  60 ק ר פ       
      
6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר     06.010
תויעוביר וא 02/01 תוינבלמ ,מ"ס      

360,000.00   100.00 3,600.00 93A טרפ יפל ,מ"ס 01/01,02/02 ר"מ   
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     06.020
וא ,02/01 תוינבלמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ      

367,500.00   105.00 3,500.00 93A טרפ יפל ,02/02 ,01/01 תויעוביר ר"מ   
      
      
      

קובץ: 30434002   .../114 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
20/07/2017
דף מס':     114 'א םינג גורדש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

עבראמ תבכרומ םיכנל הינח ןבאב ףוציר     06.040
ןווגב מ"ס 08/08 עוביר תורצויה םינבא      
וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 8 יבועב ,והשלכ      

  2,750.00   550.00     5.00 'פמוק 2A טרפ יפל ,ע"ש  
      
םע מ"ס 02/02 םירוועל ןומיס ןבאב ףוציר     06.050
תרצות מ"ס 6 יבועב ,והשלכ ןווגב תוטילב      
טרפ יפל ,ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא"      

 25,300.00   230.00   110.00 A43 ,A15. ר"מ   
      
02/02 םירוויעל תוינועבצ הנווכה ןבאב ףוציר     06.060
תרצות מ"ס 6 יבועב םיספ םע מ"ס      
ןווגב ע"ש וא 18961 ט"קמ "ןייטשרקא"      

 22,000.00   200.00   110.00 51A טרפ יפל ,ע"ש וא והשלכ ר"מ   
      
מ"ס 61 - כ הבוגב רתאב קוצי ןוטב תוגרדמ     06.100
ללוכ ,טילונרג רמגב .מ"ס 23 - כ בחורבו      

 28,800.00   360.00    80.00 1F טרפ יפל ,ןויזו תוניפ םוטיק רטמ   
      
52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     06.140
יפל ,ןוטב בג ללוכ ,םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס      

  9,900.00    90.00   110.00 1Eטרפ רטמ   
      
מ"ס 32 בחורב ןוטבמ החוטש הפש ןבא     06.160
םינוש םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס 51 הבוגבו      

 20,900.00    95.00   220.00 92A טרפ יפל ,ןוטב בג ללוכ ,)היצח רבעמל( רטמ   
      
רופא עבצב מ"ס 05/02/01 תודימב ןג ןבא     06.190

  3,850.00    70.00    55.00 3E טרפ יפל ,ןוטב בגו דוסי ללוכ רטמ   
      
ךרואב ןג ינבא 4 - מ היושע  ץעל המוג םוחית     06.230

115,200.00   320.00   360.00 'פמוק רופא עבצב  תחא לכ 'מ  
      
יפל ,בכר לכ ןוסירל תפצורמ ההבגה עוציב     06.290
ףוצירה .הרובחתה דרשמ לש תוינקת תודימ      
ןווגב מ"ס 8 יבועב 02X01 תינבלמ גוסמ      
תודובעהו םירמוחה לכ תא ללוכ ,והשלכ      

  3,900.00 1,300.00     3.00 .תושורדה רטמ   
      
ןבאבו 5.7/5.71  תתוסמ וטנרט ןבאב ףוציר     06.300
פ"ע  61/610,61/42, 8/61 תיראנילה הרדסה      

1,625,000.00   130.00 12,500.00 חקפמה רושיאבו  טרפ ר"מ   
      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע ו  ב ו ח ר  ט ו ה י ר  80 ק ר פ       
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     08.130
וא "ידנלוה" וא "אישנ" וא "תרנכ" םגד "ילרוא      
יפל ,םח ץבאב ןוולגמ 'מ 01.1 הבוגב ע"ש      

 12,540.00   380.00    33.00 2H טרפ רטמ   
      
      
      

קובץ: 30434002   .../115 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
20/07/2017
דף מס':     115 'א םינג גורדש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
הריפח םיללוכ היקשהה תודובע לכ .1:תורעה       
.ןואסלפ גוסמ םיינקית רוביח ירזיבאו ,יוסיכ      
הקיפסב תופטפט תללוכ ףוטפיטה תרנצ      
'מ1.0 דע 'מ 3.0 לש םיחוורמב ש/ל 3.2-1.2      
.תכתממ ןוגיע יווו תוברל ןנכתמה תשירד יפל      
הייקשהה תרנצ לכ תרחא ןייוצ אל םא .2      
6 גרדמ היהת      
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     10.030

  6,900.00    10.00   690.00 .6 גרד מ"מ 52 רטוקב אוהשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     10.040

 10,005.00    14.50   690.00 .6 גרד מ"מ 23 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     10.050

 13,455.00    19.50   690.00 .6 גרד מ"מ 04 רטוקב והשלכ רטמ   
      
רטוקב ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     10.055

 19,320.00    28.00   690.00 6 גרד מ"מ 36 רטמ   
      
6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     10.080
8 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב      

 16,500.00    60.00   275.00 מ"מ רטמ   
      
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
0281 תינכת יפל בויבהו םימה תשר גורדש      
ךרואל םילועשמ רוביח.םייטרדנטס םיטרפו      
,לועשמבש וקל רוביח ללוכ ישארה שיבכה      
תודובע.לועשמב ףוגמו םיפוגמ תחוש תפלחה      
להנמ תארוהל םאתהב ועצובי בויב      
      
רוביח 001EP יושע מ"מ 57 רטוקב ינמז רוניצ     57.1.040
עטק יפל םינמז םיתב ירוביח םע 21 גרד      
ינמז רוביח ללוכ .רבודמ וב לועשמ / בוחרה      
ינפ לע תמלשומ הנקתה ללוכ , םימה תשרל      

 36,000.00   120.00   300.00 .קוריפ ללוכו ערקה רטמ   
      

  8,700.00   290.00    30.00 ) חקפמ תארוהב( MSLC גוסמ ןוטב ק"מ  57.1.041
      
ל ל ו כ ( ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  2.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס       
      
תחנומ  מ"מ 05 רטוקב 51 גרד לוגסקפ תרנצ     57.2.074

 21,000.00   140.00   150.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
      
      

קובץ: 30434002   .../116 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
20/07/2017
דף מס':     116 'א םינג גורדש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תחנומ  מ"מ 57 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     57.2.075
 57,000.00   190.00   300.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   

      
תחנומ מ"מ 011 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     57.2.080

144,000.00   240.00   600.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
תחנומ מ"מ 061 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     57.2.086

629,000.00   340.00 1,850.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
תחנומ מ"מ 002 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     57.2.090

 57,200.00   440.00   130.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
002 וא 061 רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.2.196
דע רוניצ גוסו רטוק לכב םייק םימ וקל מ"מ      
הנכהה תודובע תוברל 'ץניא 61  רטוקל      
שודיחו םימ תריגס , וקה רותיא תושורדה      
לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו וזוקינ , םרזה      

 22,500.00 4,500.00     5.00 .תויושרה םע םואתב 'חי   
      
וקל מ"מ 061 רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.2.200
רוניצ גוסו רטוק לכב )םילועשמ( םייק םימ      
, וקה רותיא תושורדה הנכהה תודובע תוברל      
תרזחהו וזוקינ , םרזה שודיחו םימ תריגס      

 46,000.00 2,300.00    20.00 .תויושרה םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה 'חי   
      
)תמייק הדידמ תכרעמל רוביח( דיחי תיב רובח     57.2.229
עטק . ישאר םימ וקל רובח ללוכ 4/3" רטוקב      
.רטמ 0.5 דע ךרואב מ"מ 52 רטוקב רוניצ      
מ"מ 57 רטוקב רוניצ חנויש שיבכ תיצחב      

 15,000.00 1,000.00    15.00 .)דרפנב םלשי( 'חי   
      
הדידמ תכרעמל רוביח( לופכ תיב רובח     57.2.230
ישאר םימ וקל רובח ללוכ 4/3" רטוקב )תמייק      
0.5 דע ךרואב מ"מ 23  רטוקב רוניצ עטק .      
57 רטוקב רוניצ חנויש שיבכ תיצחב .רטמ      

 66,000.00 1,500.00    44.00 .)דרפנב םלשי( מ"מ 'חי   
      
ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  4.75 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוצ ןכ םא אחא'טא 61 ץחלל םירזיבאה      
יריחמ .984 י"ת יפל תוחושה יסכמ,תרחא      
םירזיבאו ,םימותסש ,םיפוגמה לש הדיחיה      
רוביחה יטנמלא לכ תא םיללוכ םירחא      
,ןגואמ רבחמ ,םיידגנ םינגוא  תוברל םישרדנה      
ב"ויכו םימטא םימואםיגרב      
      
םע )'ץניא 3 ףוגמ( מ"ס 08 רטוקב הרקב את     57.4.004
דע קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוקב הסכמ      

 46,000.00 2,300.00    20.00 .ץצח תפציר תוברל רטמ 05.1 'חי   
      
      
      

קובץ: 30434002   .../117 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
20/07/2017
דף מס':     117 'א םינג גורדש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

וא 6 וא 4 ףוגמל( מ"ס 001 רטוקב הרקב את     57.4.006
004D ןיממ מ"ס 06 רטוקב הסכמ )'ץניא 8      

 67,200.00 2,800.00    24.00 .ץצח תפציר תוברל רטמ 05.1 דע קמועב 'חי   
      

 35,000.00 1,750.00    20.00 3" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי  57.4.032
      
"לאפר" תמגוד  4" רטוקב זירט ףוגמ     57.4.041

 20,000.00 2,000.00    10.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה", SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  6" רטוקב זירט ףוגמ     57.4.042

 36,000.00 3,600.00    10.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
4" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     57.4.300
רוביח ללוכ .ע"ש וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות      

120,000.00 3,000.00    40.00 רטמ 5 דע רוניצ עטק םע ישאר וקל 'חי   
      
ללוכ חטשהמ ויוניפו םייק טנרדיה קוריפ     57.4.310
תטלחה י"פע וא חטשב םייקה "פע םוקיש      

 12,000.00   300.00    40.00 חקפמ 'חי   
      
החוש      
      
רטוקב הסכמ  םע מ"ס 521 רטוקב הרקב את     57.4.311
רטמ 05.1 דע קמועב 004B ןיממ מ"ס 06      

 21,280.00 5,320.00     4.00 .ץצח תפציר תוברל 'חי   
      

 24,000.00   600.00    40.00 רטוק לכבו קמוע לכב את  יוניפו קוריפ 'חי  57.4.312
      

 45,000.00   150.00   300.00 אוהש רטוק לכב םילוורש רטמ  57.4.313
      
ם י מ  ד מ  ת כ ר ע מ  ש א ר  5.75 ק ר פ  ת ת       
ץ ח ל  ר ב ו ש ו       
      
הקפסא ץניא 2 ו ץניא 6  רטוקב םירזיבא רשג     57.5.400
הדלפ רוניצמ ,תינכות יפל תומלשב הנקתהו      
וירט הפיטעו טלמ יופיצ םע 'ץניא 6 רטוקב      
הנקתה םירזיבא תבכרהל םיחפס ללוכ      

 12,550.00 12,550.00     1.00 'פמוק .ןליטאילופ רוניצ וקב תמלשומ  
      

 14,400.00 3,600.00     4.00 ץניא 6 רטוקב זירט ףוגמ 'חי  57.5.424
      

  2,250.00   450.00     5.00 2" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי  57.5.520
      
םגד ירא תרצות .ץניא 2 רטוקב ריוא םותסש     57.5.540

  6,000.00 1,200.00     5.00 D-040. 'חי   
      
"הילד דרא" תרצות בטקוא  6" רטוקב םימ דמ      
ידי לע קפוסי - הדידמ תכרעמב הנקתהל      
דיגאתה      
      
      
      

קובץ: 30434002   .../118 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
20/07/2017
דף מס':     118 'א םינג גורדש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םגד 6" רטוקב דמרב תרצות ץחל יניטקמ     57.5.580
םגד ,לדגומ חפנב ןנסמ םע ,תליא      

 21,250.00 21,250.00     1.00 WW-04-720-00-Y-C-16-V-FI. 'חי   
      
םגד 2" רטוקב דמרב תרצות ץחל יניטקמ     57.5.581

  9,384.00 9,384.00     1.00 ACED םגד ,לדגומ חפנב ןנסמ םע ,תליא 'חי   
      
םגד דמרב ,ץניא 2 רטוקב ריהמ ץחל קרופ     57.5.582

  4,380.00 4,380.00     1.00 02-73Q. 'חי   
      
טז תרצות ,ץניא 6 רטוקב םינבא תדוכלמ     57.5.906

  4,500.00 4,500.00     1.00 ZT-330. 'חי   
      
טז תרצות ,ץניא 2 רטוקב םינבא תדוכלמ     57.5.907

  2,750.00 2,750.00     1.00 ZT-330. 'חי   
      

    300.00   150.00     2.00 .ףוגמ םע תורפסומטא 51 רטמונמ 'חי  57.5.909
      

  4,000.00 2,000.00     2.00 ןיוזמ ןוטבמ םירזיבאה רשגל ןוגיע ישוג 'חי  57.5.910
      
ללוכ טרפ יפל ילוארדיה רזיבאל הכימת דומע     57.5.915
תודימב רוטב שוג( ןוטבמ הימת חטשמ      

  2,200.00   550.00     4.00 )מ"ס 02X04X04 'חי   
      
רשגל רטמ 00.2 הבוגב יחרזא סנרוק הרדג     57.5.920
דומצ ,רטמ 03.51 לש ללוכ ךרואב םירזיבא      
מ"ס 04 קמועב יפקה דוסי ריק ללוכ ,ןבא ריקל      
ץצח תבכש ללוכ ,ןיוזמ ןוטבמ מ"ס 02 בחורב      
,רטמ 01.1 בחורב שפשפ ללוכו מ"ס 02 יבועב      

 11,000.00 11,000.00     1.00 .םיטלש ינש ללוכ 'חי   
      
י ר ו ז א  ן י ב  ץ צ ו ח  ף ו ג מ  ת ח ו ש  6.75 ק ר פ  ת ת       
ץ ח ל       
      
תוברל "ןסליר" ץוחו םינפ יופיצ םע םיפוגמה      
ןגואמ רבחמו םיידגנ םינגוא      
      
051 בחור מ"ס 081 ךרוא ינבלמ הרקב את     57.6.008
רטמ 57.1 דע קמועב )םינפ תודימ( מ"ס      

  8,750.00 8,750.00     1.00 .ץצח תפציר תוברל 'חי   
      

 -1,500.00 -1,500.00     1.00 08/021  אתה שומיש רובע התחפה 'חי  57.6.009
      
םיסכמ ינש םע תינבלמ הרקת רובע תפסות     57.6.010

  5,500.00 5,500.00     1.00 .מ"ס 06 רטוקב םירזיבא תוחושל 004D ןיממ 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 8" רטוקב זירט ףוגמ     57.6.043
    SRT/LRT , "בכוכה" L/S-OKE ע"ש וא  

 13,950.00 4,650.00     3.00 רסרד/ םיידגנ םינגוא ריחמ 'חי   
      
      
      

קובץ: 30434002   .../119 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
20/07/2017
דף מס':     119 'א םינג גורדש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"מ 061 רטוקב לוגסקפ תרנצ םירזיבא רשג     57.6.270
תמלשמ הנקתהו הקפסא םיפוגמ ינש תנקתהל      

  3,200.00 3,200.00     1.00 . םיפוגמ תחושב 'חי   
      
ב ו י ב  ת ו ח ו ש  ם ו ק י ש  7.75 ק ר פ  ת ת       
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.7.020

  1,750.00   175.00    10.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.7.021
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,850.00   185.00    10.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.7.022
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,950.00   195.00    10.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.7.023
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

  2,050.00   205.00    10.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.7.024
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

  2,350.00   235.00    10.00 .רטמ רטמ   
      
הבע C.V.P רונצ - םייק תיב רוביח שודיח     57.7.025
םע תונגראתה ללוכ מ"מ 011 רטוקב בויבל      
רוביחל שרדנה לכו קיצנב תמאתה תיבה לעב      

 10,000.00 1,000.00    10.00 .קמוע לכב חנומ רטמ 0.6 ךרואב רוניצ . תיב 'חי   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.7.044

 13,000.00   260.00    50.00 .רטמ 57.2 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חיט / תוריקה ןוקית ללוכ בויב תחוש םוקיש     57.7.070

 32,500.00   650.00    50.00 . עבצו 'חי   
      
תטסה ללוכ ,תמייק בויב תחוש קיצנב םוקיש     57.7.080

 97,500.00   650.00   150.00 . שוביהו הדובעה ןמזב בויבה םרז 'חי   
      
ןגועמ סלגרביפ םלוסל החושב םלוס תפלחה     57.7.090
םלוס ,םייקה םלוסה קורפ ללוכו החושה ריקב      

 45,000.00   450.00   100.00 .רטמ 0.3 דע רטמ 0.1 -מ ךרוא לכב רטמ   
      
בחור( הבחר תקצי תגרדמ תפסות וא תפלחה     57.7.091

  2,700.00    90.00    30.00 םייק אתב )מ"ס 03 'חי   
      
הרקב אתל 004D גוסמ 06 רטוקב ב.ב הסכמ     57.7.108

260,000.00 1,300.00   200.00 םייקה תפלחה ללוכ 'חי   
      
םוקמב 521B גוסמ הסכמ רובע התחפה     57.7.109

   -100.00  -100.00     1.00 .004D הסכמ 'חי   
      

קובץ: 30434002   .../120 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
20/07/2017
דף מס':     120 'א םינג גורדש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רטוק םוקמב 05 רטוק הסכמ רובע התחפה     57.7.110
   -150.00  -150.00     1.00 60 'חי   

      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל .ב.ב הרקת     57.7.115
06 /05 רטוקב .ב.ב הסכמ םע דבכ סמועל      

 90,000.00   900.00   100.00 םייקה יוניפו תפלחה ללוכ 004D גוסמ מ"ס 'חי   
      

  3,000.00   600.00     5.00 רטוק לכבו קמוע לכב את  יוניפו קוריפ 'חי  57.7.116
      
הבע C.V.P רונצ - םייק תיב רוביח שודיח     57.7.117
םע תונגראתה ללוכ מ"מ 061 רטוקב בויבל      
רוביחל שרדנה לכו קיצנב תמאתה תיבה לעב      

  6,000.00 1,200.00     5.00 קמוע לכב  חנומ רטמ 0.6 ךרואב רוניצ . תיב 'חי   
      
רטוקבו קמועב הרקב תחושב ינוציח לפמ     57.7.120

  1,000.00 1,000.00     1.00 והשלכ 'חי   
      

    600.00   600.00     1.00 הרקב תחושב ימינפ לפמ 'חי  57.7.121
      
מ"ס 08 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.7.124
גוסמ מ"ס  05  רטוקב הסכמו הרקת םע      
    004-D למס ללוכ  רטמ 1 .52 - דע קמועב  
מ"ס 02 דע ןייוזמ ןוטבמ ןוראווצ ,דיגאתה      
תובחר תוגרדמ,החושה הבוג תמאתהל      
תוילוחה ןיב םוטיא ,יטסלפ יפיצ םע תקציימ      
"קיטסורפ" וא "טסלפוטיא" ימטא ינשב      
תוילוחה ןיב םיחוורמה םוטיאו םיפפוח      
דוביע ,םינפבמ  ע"ש וא  XELFAKIS-ב      

  3,220.00 3,220.00     1.00 .ע"ש וא ביבוטיא" ירבחמ , קי'צנב 'חי   
      
001  רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.7.125
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      
    004-D למס ללוכ  רטמ 1 .57 - דע קמועב  
מ"ס 02 דע ןייוזמ ןוטבמ ןוראווצ ,דיגאתה      
תובחר תוגרדמ,החושה הבוג תמאתהל      
תוילוחה ןיב םוטיא ,יטסלפ יפיצ םע תקציימ      
"קיטסורפ" וא "טסלפוטיא" ימטא ינשב      
תוילוחה ןיב םיחוורמה םוטיאו םיפפוח      
דוביע ,םינפבמ  ע"ש וא  XELFAKIS-ב      

  4,300.00 4,300.00     1.00 .ע"ש וא ביבוטיא" ירבחמ , קי'צנב 'חי   
      

    400.00   400.00     1.00 ףסונ רטמ יצח לכ רובע תוחוש יפיעסל תפסות 'חי  57.7.126
      
לכב םייק וק לע החוש תינב רובע תפסות     57.7.133
תוברל בויב ימ םימרוז וב רטוק לכבו קמוע      
תפצה תעינמל םישורדה םירדסהה לכ עוציב      

  1,400.00 1,400.00     1.00 .הדובעה ןמזב החושה 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: 30434002   .../121 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 

20/07/2017 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     121 'א םינג גורדש

  
קרפ ךס  
   772,114.00 קורפו הנכה תודובע 10 קרפ  

  
   125,730.00 ם"וגאו םיעצמ 30 קרפ  

  
   868,483.00 טלפסא תודובע 40 קרפ  

  
    36,480.00 רורמיתו העיבצ תודובע 50 קרפ  

  
 2,585,100.00 תוגרדמו םיפוציר הפש ינבא 60 קרפ  

  
    12,540.00 תונוש תודובעו בוחר טוהיר 80 קרפ  

  
    66,180.00 הייקשה תודובע 01 קרפ  

  
 2,234,064.00 בויבו םימ תודובע 75 קרפ  

 
  

לכה ךס  
 6,700,691.00 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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