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

 

30/08/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     194 םילאצ כש גורדש

תלצבח לועשמ 10 הנבמ
      

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       
      
0 קרפ תת      
      
לוחכה וקה תולובגב חטשה תיסכת לכ קוריפ     01.002
ללוכ רשואמ הכיפש רתאל יוניפו תינכתה לש      
תקתעה וא/ו התירכ ,תוגרדמ,תוקעמ,טוליש      
ללוכו הייריעהו חקפמה תויחנהל םאתהב םיצע      
תא םימאות םניאש םימייקה םיטנמלאה לכ      
הנכהל שרדנה לכו עוציבל חותיפה תוינכת      
םילבוג םיחטשלו םיסכנל תויורבחתהל      
אוה ריחמה .חטשב חקפמה תייחנהל םאתהבו      

 45,000.00 45,000.00     1.00 'פמוק .הז ףיעסל תפסות םוש היהת אלו יפוס  
      
יאתו הטילק יאת ,תוחוש לש סלפמ תמאתה     01.110

  8,000.00   400.00    20.00 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      

  1,100.00 1,100.00     1.00 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      

  1,400.00 1,400.00     1.00 תמייק הרקת קוליסו קורפ ללוכ 'חי   
      
ם "ו ג א ו  ם י ע צ מ  30 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      
,מ"ס 6 דע 5 -כ קמועל םייק עצמב הריפח     03.010
הבטרה ,השירח עוציבו ,רופחה רמוחה קוליס      
תיתש תלבקל ,םייק עצמ ינפ לש קודיהו      
םיחטשב לוח רוזיפ ינפל תקדוהמו תסלופמ      

 16,800.00     7.00 2,400.00 ףוצירל םידעוימה ר"מ   
      
וקודיהו 'א גוס עצמ לש החנהו הקפסא     03.030

 55,000.00   110.00   500.00 קודיה ירחא א"כ מ"ס 02-51 יבועב תובכשב ק"מ   
      
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       
      
0 קרפ תת      
      
      
      
      
      
      

קובץ: צאלים   .../195 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

 
30/08/2017
דף מס':     195 םילאצ כש גורדש

תלצבח לועשמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םינבאב תוינחו םיליבש תוכרדמ ףוציר     06.020
ןווגב ןבל טלמ סיסב לע תוינועבצ תובלתשמ      
טרפב תטרופמ םיעבצ תלבט יפל(והשלכ      
    31A( וא ,02/01 תוינבלמ ,מ"ס 6 יבועב  
טרפ יפל ,02/02 ,01/01 תויעוביר      

220,000.00   110.00 2,000.00 .ףוציר תינכת יפלו 85A,95A,2A ר"מ   
      
םאות יסקופא עבצב םיכנ תיינח לש העיבצ     06.040
ןווגב הכנ למס ןומיס ללוכ לוחכ ןווגב םישיבכל      
תשירדו תושיגנ תושירד,ןקתה יפלו והשלכ      

  1,500.00   500.00     3.00 'פמוק 2A טרפ יפל ,תימוקמה תושרה  
      
םע מ"ס 02/02 םירוועל ןומיס ןבאב ףוציר     06.050
תרצות מ"ס 6 יבועב ,והשלכ ןווגב תוטילב      
,ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא"      

  4,600.00   230.00    20.00 .34A,6F טרפ יפל ר"מ   
      
סופיטמ תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     06.061
מ"ס 5.7/5.7 תודימב "הטקש הנייס" ןבא      
"ןייטשרקא" תרצות בוהצ ןווגב ,מ"ס 6 יבועב      

 46,400.00   116.00   400.00 .ףוציר תינכת יפלו 85A,95A טרפ יפל ר"מ   
      
04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     06.110
רומיגב ,מ"ס 04 וא מ"ס 06 ךרואב מ"ס      
טרפ יפל ,והשלכ ןווגב תתוסמ דובעב תירכרוכ      

 62,000.00   620.00   100.00 F6 רטמ   
      
52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     06.140
,ןוטב בג ללוכ ,םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס      

  5,150.00   103.00    50.00 1E טרפ יפל רטמ   
      
רופא עבצב מ"ס 05/02/01 תודימב ןג ןבא     06.190

 22,500.00    75.00   300.00 3E טרפ יפל ,ןוטב בגו דוסי ללוכ רטמ   
      
4-מ בכרומ ימורט טנמלאמ ץעל המוג םוחית     06.211
והשלכ ןווגב ילכירדא ןוטב רמגב םוחית ינבא      
רטוק ,מ"ס 51/021/021 לש תוינוציח תודימבו      
תרצותמ ,ץעה גוס יפל מ"ס 08/06 ימינפ      
תריפח ללוכ בוקנה ריחמה .ע"ש וא ןייטשרקא      
תודימב ץעל לודיג תיב רובע רוב      
םע ןג תמדאב יולימו מ"ס 001/001/002      
ללוכ ןנכתמהו חקפמה תושירד יפל טסופמוק      
ץעה עזג יבועל םאתהב טנמלאה תבחרה      
טרפב רומאה לכ יפלו                    םישרושהו      

 13,305.00   887.00    15.00 'פמוק .E33  
      
והשלכ ןווגב ןפוד ןבאמ תוגורע םוחית     06.212
ןוטב,םיעצמ ללוכ ע"ש וא ןייטשרקא תרצותמ      
לכ יפלו טיטב ןבאה בגב םיקשימ תריגס,הזר      

140,000.00   350.00   400.00 .04E טרפב רומאה רטמ   
      

קובץ: צאלים   .../196 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

 
30/08/2017
דף מס':     196 םילאצ כש גורדש

תלצבח לועשמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ע ל ס ו  ת ו ר י ק  70 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      
גוסמ ילוארדיה יטנמצ חיטב ןוטב םוטיא     07.032
"701 ליס פוט הקיס" וא "XF-001 ליסורוט"      
תובכש יתשב ,ר"מ/ג"ק 4 לש תומכב ע"ש וא      

 17,400.00    87.00   200.00 .ןרציה תויחנה יפלו ר"מ   
      
2B טרפ יפל ,תליא ןבא יופיח םע דבוכ תוריק     07.050

 34,000.00   680.00    50.00 רוטקורטסנוקה יטרפ יפלו ק"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       
      
0 קרפ תת      
      
תתוסמ   רמגב "57 םתור" םגד ןוטב ןותפשא     08.121
ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ הסכמ ללוכה      
ט"קמ "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק      

 15,720.00 1,048.00    15.00 02O טרפ יפלו ע"ש וא 5843 'חי   
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     08.130
'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא "תרנכ" םגד "ילרוא      

 25,500.00   425.00    60.00 2H טרפ יפל ,םח ץבאב ןוולגמ רטמ   
      
הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ     08.190
ללוכ 5.1" רטוקב הדלפ רוניצמ מ"ס 011-09      
ןוולוגמ ,םידומע /תוריקל ןוגיעו תולגועמ תוניפ      

 19,250.00   385.00    50.00 31H טרפ יפל ,םח ץבאב רטמ   
      
גרו'ג םגד בכרל םוסחמ לש הנקתהו הקפסא     08.341
הייריעה י"ע רשואמ סוארטש לברא תרצות      

 10,000.00 1,000.00    10.00 22M טרפב רומאה לכו קבח ללוכ 'חי   
      
ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      
רטוקב )"1" גרד( ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     09.010

  3,300.00   330.00    10.00 .'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 04 רטמ   
      
לכל  מ"ס 08/54 תודימב תותשר 2 הטילק את     09.070
ןבאו הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק      

  3,250.00 3,250.00     1.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש 'חי   
      
ח ו ת י פ -ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
הייקשה      
      
      
      

קובץ: צאלים   .../197 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

 
30/08/2017
דף מס':     197 םילאצ כש גורדש

תלצבח לועשמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
הליבומ תרנצ .הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
לעמ ןומיס טרס םע םודא עבצב לוורשה ךותב      
םיבשומ םימ : בותיכ ללוכ      
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     10.030

  2,700.00    10.00   270.00 .6 גרד מ"מ 52 רטוקב אוהשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     10.040

  3,300.00    15.00   220.00 .6 גרד מ"מ 23 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     10.050

  6,200.00    20.00   310.00 .6 גרד מ"מ 04 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     10.051

  7,800.00    26.00   300.00 .6 גרד מ"מ 05 רטוקב והשלכ רטמ   
      
01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     10.100

 30,080.00    64.00   470.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב רטמ   
      
ח ו ת י פ -ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
תועיטנו ןוניג      
      
תפסותב ,הפונמ תיתליא הבצחמ לוח     11.101
ןשדו ר"מל רטיל 04 לש רועישב טסופמוק      
לוחה .ר"מל םרג 05/04 לש רועישב שאר      

 22,500.00    90.00   250.00 .ונממ םיחלמה קוליסל הפיטש רובעי ק"מ   
      
ה ר ו א ת  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
0.8 קרפ תת      
      
הנקתהו הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ :הרעה      
      
טרפמו  ץוח תרואתל יללכ טרפמ האר :הרעה      
80 קרפ למשח ינקתמל יללכ      
      
וא/ו םילבכל  הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     12.005
יוסיכו דופיר ללוכ ,םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
תרזחה ,ןומיס טרס , הלעתה יולימ ,לוח      
הריפחה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      
ריחמה , מ"ס 06 בחורו מ"ס  021 דע קמועב      

 22,770.00    69.00   330.00 רוניצ ללוכ אל 'חי   
      
"הרבוק" יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ     12.010
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב      
םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      

  7,600.00    19.00   400.00 .תורוניצה ןיב םימוטא רטמ   
      
      

קובץ: צאלים   .../198 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

 
30/08/2017
דף מס':     198 םילאצ כש גורדש

תלצבח לועשמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ      12.015
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב "הרבוק"      
מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ טוח      

  9,800.00    14.00   700.00 .תורוניצה ןיב םימוטא םירוביחו רטמ   
      
יבוע ,מ"מ 411 רטוקב ןוולוגמ הדלפ רוניצ     12.025
םע תויובלטצהב החנהל מ"מ 69.3 ןפוד      
הכישמ טוח ללוכ ,תונוש תוכרעמ תויתשת      

  6,000.00   200.00    30.00 מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ רטמ   
      
ר"ממ UC 53 יולג תשוחנ  הקראה ךילומ     12.035

 12,035.00    29.00   415.00 הנכומ הריפחב רטמ   
      
6X 5 גוסמ יעקרק - תת יטסלפומרט לבכ      12.050
    EPLX  דומעל רבוחמו רוניצב לחשומ ר"ממ  

 22,320.00    31.00   720.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה .הרואת תייזכרמ וא/ו רטמ   
      
01X 5 גוסמ יעקרק - תת יטסלפומרט לבכ     12.055
    EPLX  דומעל רבוחמו רוניצב לחשומ ר"ממ  

 17,430.00    42.00   415.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה .הרואת תייזכרמ וא/ו רטמ   
      
וא X 4 05 ר"ממ דע םילבכל תצווכתמ הפומ     12.065
ר"ממ דע םילבכ רובע M 3 המגודכ יסקופא      
תודובעהו םיוולנה םירזיבאה לכ ללוכ , 52      

  2,646.00   441.00     6.00 עוציבל תושרדנה 'חי   
      
מ"ס 08 רטוקב תינקת םילבכ רבעמ תחוש     12.075
הריפח ללוכ,מ"ס 021 קמועב ימורט ןוטבמ      
ץצחו םוטיא ,םיחתפ תנכה ,טוליש ,רזוח יולימו      
ןייוזמ ןוטב תרקת ,D 004  הסכמ ,תיתחתב      

  4,760.00 2,380.00     2.00 'פמוק , 984.י.ת יפל ימורט 'חי   
      
הסכמ ןיבש ריחמב שרפהה רובע  תפסות     12.080
תקיצימ יושע הסכמל רבעמ תחוש לש ןוטב      
הקיציב עובט תליא תייריע למס ללוכ ןקלוו      
תרגסמ תוברל הסכמ לע יטנוולרה בותיכהו      

    952.00   476.00     2.00 004D הסכמל ןקלוו תקיצימ תעבורמ 'חי   
      
מ"ס 06 רטוקב תינקת םילבכ רבעמ תחוש     12.090
תריפח ללוכ,מ"ס 021 קמועב ימורט ןוטבמ      
ץצחו םוטיא ,םיחתפ תנכה ,טוליש ,רוב      
ןייוזמ ןוטב תרקת ,B 521  הסכמ ,תיתחתב      

  3,480.00 1,160.00     3.00 'פמוק , 984.י.ת יפלימורט 'חי   
      
הסכמ ןיבש ריחמב שרפהה רובע  תפסות     12.095
ןקלוו תקיצימ יושע הסכמל החוש לש ןוטב      
בותיכהו הקיציב עובט תליא תייריע למס ללוכ      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמ לע יטנוולרה      

    735.00   245.00     3.00 521B הסכמל ןקלוו תקיצימ 'חי   
      
      
      

קובץ: צאלים   .../199 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

 
30/08/2017
דף מס':     199 םילאצ כש גורדש

תלצבח לועשמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
06 רטוקב תיכנא הדורטקלאל הקראה תחוש     12.100
תנכה ,טוליש ללוכ ,מ"ס 05 קמועו מ"ס      
, B 521 הסכמ ,תיתחתב ץצחו םוטיא ,םיחתפ      
תובכשב רקובמ קודיה ,רובה תריפח ללוכ      

  2,700.00   900.00     3.00 .הריפח יפדוע קוליסו אתהביבס 'חי   
      
הסכמ ןיבש ריחמב שרפהה רובע  תפסות     12.105
תקיצימ יושע הסכמל הקראה תחוש לש ןוטב      
הקיציב עובט תליא תייריע למס ללוכ ןקלוו      
תרגסמ תוברל הסכמ לע יטנוולרה בותיכהו      

    735.00   245.00     3.00 521B הסכמל ןקלוו תקיצימ תעבורמ 'חי   
      
ןוולוגמ הדלפ טוממ תיכנא הקראה תדורטקלא      12.110
ךילומ ללוכ ,'מ 3 ךרואבו מ"מ 0.91 רטוקב      
הרואתה דומעל הדורטקלא ןיב רוביחל תשוחנ      
םירזיבאהלכו טוליש ללוכ ,הרואת תייזכרמ וא      

  1,290.00   430.00     3.00 םישרדנה 'חי   
      
, הבוג רטמ 0.11 דע םייק הרואת דומע קוריפ      12.115
, רובה לש קדוהמ יולימו דוסיה תאצוה ללוכ      
,הרואת יפוגו איהש גוס לכמ עורז קוריפ ללוכ      
םיקרופמ הרואת יפוג וא/ו דומעה תלבוה ללוכ      

 15,270.00 1,018.00    15.00 'פמוק ,רשואמ םוקמל דוסיו , 'חי   
      
ינכמ ילכ םע תודובע רובע םולשת תפסות     12.116
םייקה הרואתה דומע דוסי תריבש ךרוצל      
םילבכה לע הרימש םע( קוריפל דעוימה      
ביבסמ תפסונ הביצח/ הריפח וא/ו )םימייקה      
דע קמועבו רטמ 0.1 דע החורב דומעה דוסיל      

  2,500.00   500.00     5.00 'פמוק רטמ 0.1  
      
הבוג רטמ 0.11 דע םייק הרואת דומע קוריפ     12.120
אוהש גוס לכמ עורז ללוכ תורבחתה ךרוצל      

    700.00   700.00     1.00 .הרואת יפוגו 'חי   
      
שדח דוסי לע קוריפמ הרואת דומע תנקתה     12.130
רחאל וא ןנכותמה שדח םוקמב( םייק וא/ו      
דוסי תטלפ ץופישו יוקינ ללוכ ,)תורבחתה      

    900.00   900.00     1.00 שרדנכ 'חי   
      
תיזכרמ וא/ו ,םייק הרואת דומעל תורבחתה      12.145
,ןודומע וא/ו,השדח וא תמייק תובוחר רואמ      
תודובעה לכ ללוכ יעקרק הרואת ףוג וא/ו      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק 'פמוק ,רוביחה  תמלשהל םישורדה םירמוחו  
      
לע קוריפמ אוהש גוס לכמ הרואת ףוג תנקתה     12.155
ללוכ ,רטמ 0.21 דע  הבוגב הרואת דומע      
שגממ םייק לבכ ללוכ,ףוגה דויצו שגמה טוויח      

    300.00   300.00     1.00 . הרואתה ףוגל דע םירזיבא 'חי   
      
      
      

קובץ: צאלים   .../200 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

 
30/08/2017
דף מס':     200 םילאצ כש גורדש
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
קדוב י"ע הרואת תכרעמב תרוקיב עוציב     12.170
ןמזב קדוב יוויל ,תינכת תשגה ללוכ ,ךמסומ      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק קדובה תשירד יפל רזע תודובע לכו תרוקיבה  
      
שגמ את רובע הרואת דומע ריחמל תפסות      12.206

  3,900.00   300.00    13.00 .ףסונ םירזיבא 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע      12.210
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
הבוגב לוגע ךתח לעב ינוק דומעה . עורזה      
CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ ,'מ 08.6      

  3,505.00 3,505.00     1.00 רטמ 0.1  ךרואב םירזיבא את לש הסכמל 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.220
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
0.5 הבוגב לוגע ךתח לעב ינוק דומעה . עורזה      
לש הסכמל CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ ,'מ      

 45,390.00 2,670.00    17.00 0.1 ךרואב םירזיבא את 'חי   
      
תודימב הבוג רטמ 0.8 הרואת דומעל דוסי      12.345
תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 001/08/08      
ךרואב 4/1 1" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס ,רוב      
רובע מ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ 056      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז ילבכ      
,03  -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

  1,945.00 1,945.00     1.00 .ףצקומ 'חי   
      
תודימב הבוג רטמ 0.5 הרואת דומעל דוסי     12.360
,רוב תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 08/06/06      
005 ךרואב 4/3" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס      
ילבכרובע מ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז      
, 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

 12,580.00   740.00    17.00 .ףצקומ 'חי   
      
דומעה תיתחתל םוינימולא חפמ ןנגוסמ רזיבא     12.375
X 056 056 דע רזיבאה לש הנותחת הדימב      

  8,460.00   470.00    18.00 מ"מ 'חי   
      
REPOOC לש DEL  NOIVAN הרואת ףוג      12.377
W4 תירטמוטופ המוקע,      
    , 107W , 4000K , NVN-AE-02-E-U-T  
X 3 5.2 לבכ ללוכ ,הקלדה דויצו הרונ ללוכ      

  7,900.00 3,950.00     2.00 'פמוק ,הרואתה ףוגל דעו שגממ 'חי   
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, PEVIF לש IAK  DEL  W 94 הרואת ףוג     12.565
    K0004 ,Am 007, ללוכ ,הקלדה דויצ ללוכ  

 59,660.00 3,140.00    19.00 .הרואתה ףוגל דעו שגממ X 3 5.2 ר"ממ  לבכ 'חי   
      
,טרפ יפל )תולעמ 081( הרצק הלופכ עורז     12.657
0.5  הרואת דומע רובע  ,ןונכת יפל - תיווז      

  1,000.00   500.00     2.00 הבוג רטמ 'חי   
      
,ןונכת יפל - תיווז ,טרפ יפל הרצק הדיחי עורז      12.658

  4,200.00   280.00    15.00 הבוג רטמ 0.5  הרואת דומע רובע  'חי   
      
רובע ,ןונכת יפל - תיווז ,טרפ יפל הלופכ עורז      12.672

    482.00   482.00     1.00 הבוג רטמ 08.6  הרואת דומע 'חי   
      
ע"ש וא וקסינ לש EEC-71 םימ ןגומ עקש      12.695
    61A ת"מאמ תפסות ללוכ הרואת דומעל A  
    61X 1 01 ק"זAK שימג לבכו םירזיבא שגמל  
    5.2X3 הייטה םע היהי עקשה .'פמוק ,ר"ממ  
קוזיח .םשג ימ תרידח תעינמל הטמ יפלכ      
ונכוהש םירוחב םיגרב י"ע היהי דומעל עקשה      

    232.00   232.00     1.00 .ןווליגה םרטב דעומ דועבמ 'חי   
      
וילאמ הבכ ךילומ יתלב רמוחמ םירזיבא שגמ     12.700
םילקימיכ ,היזורוקב דימע , 657 .י.תב שרדנכ      
ינש ללוכ ,הילת הבוג לכל המאתה וו לעב ,שאו      
םע םייבטוק וד םייטמוטוא יצח םיחיטבמ      
לודומ ילעב AK  01  ק"ז CA 01 ספא קותינ      
ע"ש וא IXEGOS םיקדהמ קולב ,  דחא      
תעיגנ ינפב הנגה םע םילבכה ךתחל םימיאתמ      

  1,260.00   420.00     3.00 טוא יצח םיחיטבמל ספ ללוכ ,עבצא 'חי   
      

  5,055.00   337.00    15.00 דחא הרואת ףוג רובע םירזיבא שגמ ךא ,ל"נכ 'חי  12.705
      
וילאמ הבכ ךילומ יתלב רמוחמ םירזיבא שגמ      12.715
םילקימיכ ,היזורוקב דימע , 657 .י.תב שרדנכ      
ללוכ ,הילת הבוג לכל המאתה וו לעב ,שאו      
םימיאתמ ע"ש וא IXEGOS םיקדהמ קולב      
,עבצא תעיגנ ינפב הנגה םע םילבכה ךתחל      
לוכה - טוליש ,הנגה הסכמ ,םירפוטס ,ספ ללוכ      
שגמ אתב הנקתהל דעוימ שגמה .טרפ יפל      

  3,900.00   300.00    13.00 עובק חתמ לבכ רובע ןוילעה םירזיבא 'חי   
      
, A23 X 3  דע יטמוטוא יצח חיטבמ תפסות     12.720

    840.00   420.00     2.00 01AK ק"ז 'חי   
      
ןונכתה תושירדל םאתהב הרואת ידומע רופסמ     12.735

    510.00    30.00    17.00 ןימזמה וא/ו 'חי   
      
      
      

1,141,797.00 תלצבח לועשמ כ"הס
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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       
      
0 קרפ תת      
      
לוחכה וקה תולובגב חטשה תיסכת לכ קוריפ     01.002
ללוכ רשואמ הכיפש רתאל יוניפו תינכתה לש      
תקתעה וא/ו התירכ ,תוגרדמ,תוקעמ,טוליש      
ללוכו הייריעהו חקפמה תויחנהל םאתהב םיצע      
תא םימאות םניאש םימייקה םיטנמלאה לכ      
הנכהל שרדנה לכו עוציבל חותיפה תוינכת      
םילבוג םיחטשלו םיסכנל תויורבחתהל      
אוה ריחמה .חטשב חקפמה תייחנהל םאתהבו      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .הז ףיעסל תפסות םוש היהת אלו יפוס  
      
יאתו הטילק יאת ,תוחוש לש סלפמ תמאתה     01.110

  3,200.00   400.00     8.00 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      

  1,100.00 1,100.00     1.00 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      

  1,400.00 1,400.00     1.00 תמייק הרקת קוליסו קורפ ללוכ 'חי   
      
ם "ו ג א ו  ם י ע צ מ  30 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      
,מ"ס 6 דע 5 -כ קמועל םייק עצמב הריפח     03.010
הבטרה ,השירח עוציבו ,רופחה רמוחה קוליס      
תיתש תלבקל ,םייק עצמ ינפ לש קודיהו      
םיחטשב לוח רוזיפ ינפל תקדוהמו תסלופמ      

 23,100.00     7.00 3,300.00 ףוצירל םידעוימה ר"מ   
      
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       
      
0 קרפ תת      
      
עבצב תובלתשמ םינבאב תוינחו תועסמ ףוציר     06.010
וא 02/01 תוינבלמ ,מ"ס 6 יבועב רופא      

178,500.00   105.00 1,700.00 2A,94A טרפ יפל ,מ"ס 02/02 תויעוביר ר"מ   
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תובלתשמ םינבאב םיליבשו תוכרדמ ףוציר     06.020
יפל(והשלכ ןווגב ןבל טלמ סיסב לע תוינועבצ      
6 יבועב )31A טרפב תטרופמ םיעבצ תלבט      
,01/01 תויעוביר וא ,02/01 תוינבלמ ,מ"ס      

132,000.00   110.00 1,200.00 85A טרפ יפל ,02/02 ר"מ   
      
םאות יסקופא עבצב םיכנ תיינח לש העיבצ     06.040
ןווגב הכנ למס ןומיס ללוכ לוחכ ןווגב םישיבכל      
תשירדו תושיגנ תושירד,ןקתה יפלו והשלכ      

  2,500.00   500.00     5.00 'פמוק 2A טרפ יפל ,תימוקמה תושרה  
      
םע מ"ס 02/02 םירוועל ןומיס ןבאב ףוציר     06.050
תרצות מ"ס 6 יבועב ,והשלכ ןווגב תוטילב      
,ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא"      

  2,300.00   230.00    10.00 .34A טרפ יפל ר"מ   
      
סופיטמ תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     06.061
מ"ס 5.7/5.7 תודימב "הטקש הנייס" ןבא      
"ןייטשרקא" תרצות בוהצ ןווגב ,מ"ס 6 יבועב      

 46,400.00   116.00   400.00 ףוציר תינכת יפלו 95A,85A טרפ יפל ר"מ   
      
והשלכ ןווגב תובלתשמ םינבאל ריחמ תפסות     06.090

 34,000.00    20.00 1,700.00 מ"ס 6 םוקמב מ"ס 8 יבוע רובע ר"מ   
      
04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     06.110
רומיגב ,מ"ס 04 וא מ"ס 06 ךרואב מ"ס      
טרפ יפל ,והשלכ ןווגב תתוסמ דובעב תירכרוכ      

  6,200.00   620.00    10.00 F6 רטמ   
      
52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     06.140
,ןוטב בג ללוכ ,םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס      

 56,650.00   103.00   550.00 1E טרפ יפל       רטמ   
      
רופא עבצב מ"ס 05/02/01 תודימב ןג ןבא     06.190

  7,500.00    75.00   100.00 3E טרפ יפל ,ןוטב בגו דוסי ללוכ רטמ   
      
4-מ בכרומ ימורט טנמלאמ ץעל המוג םוחית     06.211
והשלכ ןווגב ילכירדא ןוטב רמגב םוחית ינבא      
רטוק ,מ"ס 51/021/021 לש תוינוציח תודימבו      
תרצותמ ,ץעה גוס יפל מ"ס 08/06 ימינפ      
תריפח ללוכ בוקנה ריחמה .ע"ש וא ןייטשרקא      
תודימב ץעל לודיג תיב רובע רוב      
םע ןג תמדאב יולימו מ"ס 001/001/002      
ללוכ ןנכתמהו חקפמה תושירד יפל טסופמוק      
ץעה עזג יבועל םאתהב טנמלאה תבחרה      
טרפב רומאה לכ יפלו                    םישרושהו      

 31,045.00   887.00    35.00 'פמוק .E33  
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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       
      
0 קרפ תת      
      
תתוסמ רמגב "57 םתור" םגד ןוטב ןותפשא     08.121
ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ הסכמ ללוכה      
ט"קמ "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק      

  2,096.00 1,048.00     2.00 02O טרפ יפלו ע"ש וא 5843 'חי   
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     08.130
'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא "תרנכ" םגד "ילרוא      

  4,250.00   425.00    10.00 2H טרפ יפל ,םח ץבאב ןוולגמ רטמ   
      
הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ     08.190
ללוכ 5.1" רטוקב הדלפ רוניצמ מ"ס 011-09      
ןוולוגמ ,םידומע /תוריקל ןוגיעו תולגועמ תוניפ      

  3,850.00   385.00    10.00 31H טרפ יפל ,םח ץבאב רטמ   
      
"גרו'ג" םגד בכרל םוסחמ לש הנקתהו הקפסא     08.341
לכו קבח ללוכ ע"ש וא "סוארטש לברא" תרצות      

  4,000.00 1,000.00     4.00 תושרה תושירד יפלו 22M טרפב רומאה 'חי   
      
ח ו ת י פ -ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
הייקשה      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
הליבומ תרנצ .הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
לעמ ןומיס טרס םע םודא עבצב לוורשה ךותב      
םיבשומ םימ : בותיכ ללוכ      
      
01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     10.100

  2,560.00    64.00    40.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב רטמ   
      
01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     10.101

  9,000.00   100.00    90.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 011 רטוקב רטמ   
      
5.21 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     10.102
טוח תוברל NS-8 גוסמ מ"מ 011 רטוקב      

  7,875.00   105.00    75.00 ןוליינמ הלחשה רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב הייקשה תרנצל הרקב את     10.321
תבכש , הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 001 קמועב      
ללוכ 521B ןיממ הסכמו מ"ס 02 יבועב ץצח      

  3,150.00 1,575.00     2.00 תרוקיבה את דועי טוליש 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     10.322
עבורמ וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

    800.00   400.00     2.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי   
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תירינ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ -ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
תועיטנו ןוניג      
      
תפסותב ,הפונמ תיתליא הבצחמ לוח     11.101
ןשדו ר"מל רטיל 04 לש רועישב טסופמוק      
לוחה .ר"מל םרג 05/04 לש רועישב שאר      

  7,200.00    90.00    80.00 .ונממ םיחלמה קוליסל הפיטש רובעי ק"מ   
      
ה ר ו א ת  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
0.8 קרפ תת      
      
הנקתהו הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ :הרעה      
      
טרפמו  ץוח תרואתל יללכ טרפמ האר :הרעה      
80 קרפ למשח ינקתמל יללכ      
      
וא/ו םילבכל  הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     12.005
יוסיכו דופיר ללוכ ,םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
תרזחה ,ןומיס טרס , הלעתה יולימ ,לוח      
הריפחה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      
ריחמה , מ"ס 06 בחורו מ"ס  021 דע קמועב      

  6,900.00    69.00   100.00 רוניצ ללוכ אל 'חי   
      
קוריפ וא/ו/םינוטב/טלפסא חטשמ תייצח      12.007
העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ חטשב ףוציר      
ךותיח ללוכ , שרדייש ינכמ ילכ לכ תועצמאב      
תובכשה קמועב םייק ןוטב/טלפסא תריבשו      
הביצחו הריפח ,איהש הבכש לכבו תומייקה      
,מ"ס 051 דע קמועל םיידי תודובעב תוברל      

  2,250.00    75.00    30.00 תרנצה תומכל םאתהב שרדנה בחורב רטמ   
      
ףוציר וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ ןוקית      12.008
ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ חטשב      
רופחה רמוחה תפלחה ,לוח יוסיכו דופיר      
ןוקית ,ינקית ןומיס טרס , .M.S.L.C ןוטבב      
,טלפסאה תקפסא ללוכ םח טלפסאב שיבכה      
בצמה תרזחה ,תופצרמהו הפש ינבא ,ןוטבה      

  3,300.00   110.00    30.00 הריפח יפדוע יוניפו ותומדקל רטמ   
      
"הרבוק" יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ     12.010
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב      
םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      

  2,280.00    19.00   120.00 .תורוניצה ןיב םימוטא רטמ   
      
יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ      12.015
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב "הרבוק"      
מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ טוח      

  1,680.00    14.00   120.00 .תורוניצה ןיב םימוטא םירוביחו רטמ   
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יבוע ,מ"מ 411 רטוקב ןוולוגמ הדלפ רוניצ     12.025
םע תויובלטצהב החנהל מ"מ 69.3 ןפוד      
הכישמ טוח ללוכ ,תונוש תוכרעמ תויתשת      

  2,000.00   200.00    10.00 מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ רטמ   
      
יבוע 01 גרד 4" רטוקב חישק CVP רוניצ      12.030
שיבכ תייצחב הנקתהל מ"מ 2.4 ןפוד      
הכישמ טוח ללוכ ,חקפמה הרויש תומוקמבו      
םימוטא םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ      

  1,890.00    42.00    45.00 .תורוניצה ןיב רטמ   
      
ר"ממ UC 53 יולג תשוחנ  הקראה ךילומ     12.035

  4,205.00    29.00   145.00 הנכומ הריפחב רטמ   
      
61X 5 גוסמ יעקרק - תת יטסלפומרט לבכ      12.040
    EPLX  דומעל רבוחמו רוניצב לחשומ ר"ממ  

  2,700.00    60.00    45.00 רוניצ ללוכ אל ריחמה .הרואת תייזכרמ וא/ו רטמ   
      
01X 5 גוסמ יעקרק - תת יטסלפומרט לבכ     12.055
    EPLX  דומעל רבוחמו רוניצב לחשומ ר"ממ  

  4,200.00    42.00   100.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה .הרואת תייזכרמ וא/ו רטמ   
      
וא X 4 05 ר"ממ דע םילבכל תצווכתמ הפומ     12.065
ר"ממ דע םילבכ רובע M 3 המגודכ יסקופא      
תודובעהו םיוולנה םירזיבאה לכ ללוכ , 52      

  2,205.00   441.00     5.00 עוציבל תושרדנה 'חי   
      
06 רטוקב תיכנא הדורטקלאל הקראה תחוש     12.100
תנכה ,טוליש ללוכ ,מ"ס 05 קמועו מ"ס      
, B 521 הסכמ ,תיתחתב ץצחו םוטיא ,םיחתפ      
תובכשב רקובמ קודיה ,רובה תריפח ללוכ      

    900.00   900.00     1.00 .הריפח יפדוע קוליסו אתהביבס 'חי   
      
הסכמ ןיבש ריחמב שרפהה רובע  תפסות     12.105
תקיצימ יושע הסכמל הקראה תחוש לש ןוטב      
הקיציב עובט תליא תייריע למס ללוכ ןקלוו      
תרגסמ תוברל הסכמ לע יטנוולרה בותיכהו      

    245.00   245.00     1.00 521B הסכמל ןקלוו תקיצימ תעבורמ 'חי   
      
ןוולוגמ הדלפ טוממ תיכנא הקראה תדורטקלא      12.110
ךילומ ללוכ ,'מ 3 ךרואבו מ"מ 0.91 רטוקב      
הרואתה דומעל הדורטקלא ןיב רוביחל תשוחנ      
םירזיבאהלכו טוליש ללוכ ,הרואת תייזכרמ וא      

    430.00   430.00     1.00 םישרדנה 'חי   
      
, הבוג רטמ 0.11 דע םייק הרואת דומע קוריפ      12.115
, רובה לש קדוהמ יולימו דוסיה תאצוה ללוכ      
,הרואת יפוגו איהש גוס לכמ עורז קוריפ ללוכ      
םיקרופמ הרואת יפוג וא/ו דומעה תלבוה ללוכ      

  7,126.00 1,018.00     7.00 'פמוק ,רשואמ םוקמל דוסיו , 'חי   
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ינכמ ילכ םע תודובע רובע םולשת תפסות     12.116
םייקה הרואתה דומע דוסי תריבש ךרוצל      
םילבכה לע הרימש םע( קוריפל דעוימה      
ביבסמ תפסונ הביצח/ הריפח וא/ו )םימייקה      
דע קמועבו רטמ 0.1 דע החורב דומעה דוסיל      

  2,000.00   500.00     4.00 'פמוק רטמ 0.1  
      
קדוב י"ע הרואת תכרעמב תרוקיב עוציב     12.170
ןמזב קדוב יוויל ,תינכת תשגה ללוכ ,ךמסומ      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק קדובה תשירד יפל רזע תודובע לכו תרוקיבה  
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע      12.207
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
הבוגב לוגע ךתח לעב ינוק דומעה . עורזה      
CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ ,'מ 08.7      

 14,160.00 3,540.00     4.00 רטמ 0.1  ךרואב םירזיבא את לש הסכמל 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.220
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
0.5 הבוגב לוגע ךתח לעב ינוק דומעה . עורזה      
לש הסכמל CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ ,'מ      

  8,010.00 2,670.00     3.00 0.1 ךרואב םירזיבא את 'חי   
      
תודימב הבוג רטמ 0.9 הרואת דומעל דוסי      12.340
תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 021/001/001      
ךרואב 4/1 1" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס ,רוב      
רובעמ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ 008      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז ילבכ      
, 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

  5,900.00 1,475.00     4.00 .ףצקומ 'חי   
      
תודימב הבוג רטמ 0.5 הרואת דומעל דוסי     12.360
,רוב תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 08/06/06      
005 ךרואב 4/3" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס      
ילבכרובע מ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז      
, 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

  2,220.00   740.00     3.00 .ףצקומ 'חי   
      
דומעה תיתחתל םוינימולא חפמ ןנגוסמ רזיבא     12.375
X 056 056 דע רזיבאה לש הנותחת הדימב      

  3,290.00   470.00     7.00 מ"מ 'חי   
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REPOOC לש DEL  NOIVAN הרואת ףוג      12.377
    , R 2T-20-NVN , K0004 , W701 , ללוכ  
שגממ X 3 5.2 לבכ ללוכ ,הקלדה דויצו הרונ      

 15,800.00 3,950.00     4.00 'פמוק ,הרואתה ףוגל דעו 'חי   
      
, PEVIF לש IAK  DEL  W 94 הרואת ףוג     12.565
    K0004 ,Am 007, ללוכ ,הקלדה דויצ ללוכ  

  9,420.00 3,140.00     3.00 .הרואתה ףוגל דעו שגממ X 3 5.2 ר"ממ  לבכ 'חי   
      
,ןונכת יפל - תיווז ,טרפ יפל הרצק הדיחי עורז      12.658

    840.00   280.00     3.00 הבוג רטמ 0.5  הרואת דומע רובע  'חי   
      
רובע  ,ןונכת יפל - תיווז ,טרפ יפל הדיחי עורז      12.671

  1,580.00   395.00     4.00 הבוג רטמ 08.7  הרואת דומע 'חי   
      
ע"ש וא וקסינ לש EEC-71 םימ ןגומ עקש      12.695
    61A ת"מאמ תפסות ללוכ הרואת דומעל A  
    61X 1 01 ק"זAK שימג לבכו םירזיבא שגמל  
    5.2X3 הייטה םע היהי עקשה .'פמוק ,ר"ממ  
קוזיח .םשג ימ תרידח תעינמל הטמ יפלכ      
ונכוהש םירוחב םיגרב י"ע היהי דומעל עקשה      

    928.00   232.00     4.00 .ןווליגה םרטב דעומ דועבמ 'חי   
      
וילאמ הבכ ךילומ יתלב רמוחמ םירזיבא שגמ     12.705
םילקימיכ ,היזורוקב דימע , 657 .י.תב שרדנכ      
ללוכ ,הילת הבוג לכל המאתה וו לעב ,שאו      
קותינ םע םייבטוק וד םייטמוטוא יצח חיטבמ      
,  דחא לודומ ילעב AK  01  ק"ז CA 01 ספא      
םימיאתמ ע"ש וא IXEGOS םיקדהמ קולב      
,עבצא תעיגנ ינפב הנגה םע םילבכה ךתחל      

  2,696.00   337.00     8.00 יטמוטוא יצח םיחיטבמל ספ ללוכ 'חי   
      
, A23 X 3  דע יטמוטוא יצח חיטבמ תפסות     12.720

    420.00   420.00     1.00 01AK ק"ז 'חי   
      
ןונכתה תושירדל םאתהב הרואת ידומע רופסמ     12.735

     90.00    30.00     3.00 ןימזמה וא/ו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

702,041.00 תירינ כ"הס
קובץ: צאלים   .../209 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

 
30/08/2017
דף מס':     209 םילאצ כש גורדש

ןוליס פ"צש 30 הנבמ
      

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       
      
0 קרפ תת      
      
לוחכה וקה תולובגב חטשה תיסכת לכ קוריפ     01.002
ללוכ רשואמ הכיפש רתאל יוניפו תינכתה לש      
תקתעה וא/ו התירכ ,תוגרדמ,תוקעמ,טוליש      
ללוכו הייריעהו חקפמה תויחנהל םאתהב םיצע      
תא םימאות םניאש םימייקה םיטנמלאה לכ      
הנכהל שרדנה לכו עוציבל חותיפה תוינכת      
םילבוג םיחטשלו םיסכנל תויורבחתהל      
אוה ריחמה .חטשב חקפמה תייחנהל םאתהבו      

 90,000.00 90,000.00     1.00 'פמוק .הז ףיעסל תפסות םוש היהת אלו יפוס  
      
יאתו הטילק יאת ,תוחוש לש סלפמ תמאתה     01.110

  4,000.00   400.00    10.00 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      

  1,100.00 1,100.00     1.00 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      

  1,400.00 1,400.00     1.00 תמייק הרקת קוליסו קורפ ללוכ 'חי   
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      

 28,000.00    20.00 1,400.00 הביצח וא/ו הריפח ק"מ  02.010
      
םאתומ גרודמו יקנ, ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     02.030
תובכשב ורוזיפ ללוכ יללכה טרפמה תושירדל      

 12,000.00    60.00   200.00 רקובמ קודיהו ק"מ   
      

  1,500.00     3.00   500.00 ימוקמ רמוחמ יולימ לש רקובמ קודיה ק"מ  02.040
      
ם "ו ג א ו  ם י ע צ מ  30 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      
וקודיהו 'א גוס עצמ לש החנהו הקפסא     03.030

 77,000.00   110.00   700.00 קודיה ירחא א"כ מ"ס 02-51 יבועב תובכשב ק"מ   
      
חקפמב רושיאב ףוציר ינפל היחמצ תרבדה     03.050

  9,200.00     4.00 2,300.00 דבלב בתכבו שארמ ר"מ   
      
      

קובץ: צאלים   .../210 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

 
30/08/2017
דף מס':     210 םילאצ כש גורדש

ןוליס פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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       
      
0 קרפ תת      
      
עבצב תובלתשמ םינבאב תוינחו תועסמ ףוציר     06.010
וא 02/01 תוינבלמ ,מ"ס 6 יבועב רופא      

 26,250.00   105.00   250.00 2A טרפ יפל ,מ"ס 01/01,02/02 תויעוביר ר"מ   
      
תובלתשמ םינבאב םיליבשו תוכרדמ ףוציר     06.020
יפל(והשלכ ןווגב ןבל טלמ סיסב לע תוינועבצ      
6 יבועב )31A טרפב תטרופמ םיעבצ תלבט      
,01/01 תויעוביר וא ,02/01 תוינבלמ ,מ"ס      

220,000.00   110.00 2,000.00 95A,85A טרפ יפל ,02/02 ר"מ   
      
םאות יסקופא עבצב םיכנ תיינח לש העיבצ     06.040
ןווגב הכנ למס ןומיס ללוכ לוחכ ןווגב םישיבכל      
תשירדו תושיגנ תושירד,ןקתה יפלו והשלכ      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק 2A טרפ יפל ,תימוקמה תושרה  
      
םע מ"ס 02/02 םירוועל ןומיס ןבאב ףוציר     06.050
תרצות מ"ס 6 יבועב ,והשלכ ןווגב תוטילב      
יפל           ,ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא"      

 11,500.00   230.00    50.00 .34A,6F טרפ ר"מ   
      
סופיטמ תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     06.061
מ"ס 5.7/5.7 תודימב "הטקש הנייס" ןבא      
תרצות רוחש וא בוהצ ןווגב ,מ"ס 6 יבועב      
יפלו 95A,85A טרפ יפל,ע"ש וא "ןייטשרקא"      

 23,200.00   116.00   200.00 ףוציר תינכת ר"מ   
      
04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     06.110
רומיגב ,מ"ס 04 וא מ"ס 06 ךרואב מ"ס      
טרפ יפל ,והשלכ ןווגב תתוסמ דובעב תירכרוכ      

 99,200.00   620.00   160.00 F6 רטמ   
      
52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     06.140
,ןוטב בג ללוכ ,םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס      

  5,150.00   103.00    50.00 1E טרפ יפל         רטמ   
      
ןווגב מ"ס 05/02/01 תודימב תצרוחמ ןג ןבא     06.191

 36,800.00    92.00   400.00 3E טרפ יפל ,ןוטב בגו דוסי ללוכ והשלכ רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: צאלים   .../211 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

 
30/08/2017
דף מס':     211 םילאצ כש גורדש

ןוליס פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
4-מ בכרומ ימורט טנמלאמ ץעל המוג םוחית     06.211
והשלכ ןווגב ילכירדא ןוטב רמגב םוחית ינבא      
רטוק ,מ"ס 51/021/021 לש תוינוציח תודימבו      
תרצותמ ,ץעה גוס יפל מ"ס 08/06 ימינפ      
תריפח ללוכ בוקנה ריחמה .ע"ש וא ןייטשרקא      
תודימב ץעל לודיג תיב רובע רוב      
םע ןג תמדאב יולימו מ"ס 001/001/002      
ללוכ ןנכתמהו חקפמה תושירד יפל טסופמוק      
ץעה עזג יבועל םאתהב טנמלאה תבחרה      
טרפב רומאה לכ יפלו                 םישרושהו      

  8,870.00   887.00    10.00 'פמוק .E33  
      
ת ו י ע ל ס ו  ת ו ר י ק  70 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      
רמג .ןבא יופיח אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק     07.010
דוסי,רפע תודובע ללוכ הרשי תינבתב תיזח      
ךתח טרפו 72B טרפ יפל לכה ןויזו ןוטב      

 36,000.00 2,400.00    15.00 היצקורטסנוק ק"מ   
      
יבועב ריקה תיזחב תרסונמ תירכרוכב יופיח     07.020
יטרפ יפלו 72B טרפ יפל ,הקבדהב מ"ס 5.2      

109,500.00   365.00   300.00 רוטקורטסנוקה ר"מ   
      
ןבאמ ,תוריקה יגוס לכל )"גניפוק"( שאר יכבדנ     07.030
3 שטלוטמ מ"ס 7/06/03 תודימב תירכרוכ      
יפלו 72B טרפ יפל ,)הרישק ללוכ( םידדצ      

 52,000.00   260.00   200.00 רוטקורטסנוקה יטרפ רטמ   
      
גוסמ ילוארדיה יטנמצ חיטב ןוטב םוטיא     07.032
"701 ליס פוט הקיס" וא "XF-001 ליסורוט"      
תובכש יתשב ,ר"מ/ג"ק 4 לש תומכב ע"ש וא      

 26,100.00    87.00   300.00 ןרציה תויחנה יפלו ר"מ   
      
לש תיתבכש-וד תכרעמב תופצר / תוגג םוטיא     07.033
וא PPA רמילופב תוחבשומ תוינמוטיב תועירי      
    S.B.S תוניירושמ ,דחא לכ מ"מ 4 יבועב  
.ןוילע ןבל טגרגא יופיצו רטסאילופ דבלב      
תיתשתל הנותחתה תועיריה תבכש תמחלה      
תוברל ,הנותחתל הנוילעה הבכשה תמחלהו      
וא "101 טוקמיירפ" גוסמ ינמוטיב רמיירפ      
003 תומכב ע"ש וא "SG 474 רמיירפ"      

 11,500.00   115.00   100.00 ר"מ/'רג ר"מ   
      
2B טרפ יפל ,תליא ןבא יופיח םע דבוכ תוריק     07.050

 54,400.00   680.00    80.00 רוטקורטסנוקה יטרפ יפלו ק"מ   
      
טרפ יפל ןבא יופיח אלל ךא ל"נכ דבוכ תוריק     07.060

163,200.00   680.00   240.00 רוטקורטסנוק יטרפ יפלו 72B ק"מ   
      

קובץ: צאלים   .../212 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

 
30/08/2017
דף מס':     212 םילאצ כש גורדש

ןוליס פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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       
      
0 קרפ תת      
      
ללוכ "ןגעמ" םגד לספס לש הנקתהו הקפסא     08.072
0211  ט"קמ"אכירא םחש" תרצות האפיא ץע      

 15,000.00 1,500.00    10.00 82K טרפב רומאה לכ יפל 'חי   
      
תתוסמ ה רמגב "57 םתור" םגד ןוטב ןותפשא     08.121
רושק ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ הסכמ ללוכ      
וא 5843 ט"קמ "אכירא םחש" לש תרשרשב      

 20,960.00 1,048.00    20.00 02O טרפ יפלו ע"ש 'חי   
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     08.130
'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא "תרנכ" םגד "ילרוא      

 85,000.00   425.00   200.00 2H טרפ יפל ,םח ץבאב ןוולגמ רטמ   
      
הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ     08.190
ללוכ 5.1" רטוקב הדלפ רוניצמ מ"ס 011-09      
ןוולוגמ ,םידומע /תוריקל ןוגיעו תולגועמ תוניפ      

 96,250.00   385.00   250.00 31H טרפ יפל ,םח ץבאב רטמ   
      
,םיזרב 2 תללוכה "םירק םימ לפמ" םגד היזרב     08.252
םחש" לש טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ      
רוקמל רוביחו ףוגמ זגרא ללוכ  ע"ש וא "אכירא      

 26,318.00 13,159.00     2.00 02M טרפ יפל םימ 'חי   
      
"גרו'ג" םגד בכרל םוסחמ לש הנקתהו הקפסא     08.341
לכו קבח ללוכ ע"ש וא "סוארטש לברא" תרצות      

 10,000.00 1,000.00    10.00 תושרה תשירד יפלו 22M טרפב רומאה 'חי   
      
ץע ללוכ "םי לג" הלוגרפ תנקתהו הקפסא     08.354
אכירא םחש תרצות 0108 ט"קמ האפיא גוסמ      

100,000.00 10,000.00    10.00 'פמוק 13K טרפב רומאה לכ יפל ע"ש וא  
      
ח ו ת י פ -ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
הייקשה      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
הליבומ תרנצ .הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
לעמ ןומיס טרס םע םודא עבצב לוורשה ךותב      
םיבשומ םימ : בותיכ ללוכ      
      
תויזרבל היתש ימ תקפסא רובע ק"תת תרנצ     10.002
גרד  מ"מ 23 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ      

  6,500.00    26.00   250.00 10 רטמ   
      
      
      
      

קובץ: צאלים   .../213 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

 
30/08/2017
דף מס':     213 םילאצ כש גורדש

ןוליס פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
היתש ימ תקפסאל תרנצ רובע ק"תת לוורש     10.099
57 רטוקב 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ תויזרבל      

 18,500.00    74.00   250.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ רטמ   
      
01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     10.100

 26,880.00    64.00   420.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב רטמ   
      
01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     10.101

 23,000.00   100.00   230.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 011 רטוקב רטמ   
      
היתש ימ תקפסא רובע 1" רטוקל תכרעמ שאר     10.103
021 ןנסמ ,1" ישאר ירודכ זרב ללוכה תויזרבל      
ירזיבאו םידרוקר ,האיצי זרב ,ץחל תסו ,ש"מ      
ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ ,רוביח      

  2,426.00 2,426.00     1.00 )םירזיבא ןורא 'חי   
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     10.104
תמגודכ( מ"ס 13/5.75/48 תודימב ,"ןגסלפ" /      
ללוכ ,רשואמ ע"ש וא ,)"רבנע" לש IV-0 םגד      
לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ      

  1,777.00 1,777.00     1.00 הנקתהל תושורדה תודובעה 'חי   
      
ח ו ת י פ -ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
תועיטנו ןוניג      
      
תפסותב ,הפונמ תיתליא הבצחמ לוח     11.101
ןשדו ר"מל רטיל 04 לש רועישב טסופמוק      
לוחה .ר"מל םרג 05/04 לש רועישב שאר      

 45,000.00    90.00   500.00 .ונממ םיחלמה קוליסל הפיטש רובעי ק"מ   
      
ה ר ו א ת  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
0.8 קרפ תת      
      
הנקתהו הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ :הרעה      
      
טרפמו  ץוח תרואתל יללכ טרפמ האר :הרעה      
80 קרפ למשח ינקתמל יללכ      
      
וא/ו םילבכל  הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     12.005
יוסיכו דופיר ללוכ ,םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
תרזחה ,ןומיס טרס , הלעתה יולימ ,לוח      
הריפחה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      
ריחמה , מ"ס 06 בחורו מ"ס  021 דע קמועב      

 25,875.00    69.00   375.00 רוניצ ללוכ אל 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: צאלים   .../214 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

 
30/08/2017
דף מס':     214 םילאצ כש גורדש

ןוליס פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
"הרבוק" יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ     12.010
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב      
םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      

  8,835.00    19.00   465.00 .תורוניצה ןיב םימוטא רטמ   
      
יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ      12.015
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב "הרבוק"      
מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ טוח      

  8,484.00    14.00   606.00 .תורוניצה ןיב םימוטא םירוביחו רטמ   
      
יבוע ,מ"מ 411 רטוקב ןוולוגמ הדלפ רוניצ     12.025
םע תויובלטצהב החנהל מ"מ 69.3 ןפוד      
הכישמ טוח ללוכ ,תונוש תוכרעמ תויתשת      

  4,000.00   200.00    20.00 מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ רטמ   
      
ןפוד יבוע 01 גרד 4" רטוקב חישק CVP רוניצ     12.030
תומוקמבו שיבכ תייצחב הנקתהל מ"מ 2.4      
רוזש ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ ,חקפמה הרויש      

    420.00    42.00    10.00 .תורוניצהןיב םימוטא םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
ר"ממ UC 53 יולג תשוחנ  הקראה ךילומ     12.035

 13,485.00    29.00   465.00 הנכומ הריפחב רטמ   
      
61X 5 גוסמ יעקרק - תת יטסלפומרט לבכ     12.040
    EPLX  דומעל רבוחמו רוניצב לחשומ ר"ממ  

  1,200.00    60.00    20.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה .הרואת תייזכרמ וא/ו רטמ   
      
6X 5 גוסמ יעקרק - תת יטסלפומרט לבכ      12.050
    EPLX  דומעל רבוחמו רוניצב לחשומ ר"ממ  

  4,650.00    31.00   150.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה .הרואת תייזכרמ וא/ו רטמ   
      
01X 5 גוסמ יעקרק - תת יטסלפומרט לבכ     12.055
    EPLX  דומעל רבוחמו רוניצב לחשומ ר"ממ  

 19,530.00    42.00   465.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה .הרואת תייזכרמ וא/ו רטמ   
      
וא X 4 05 ר"ממ דע םילבכל תצווכתמ הפומ     12.065
ר"ממ דע םילבכ רובע M 3 המגודכ יסקופא      
תודובעהו םיוולנה םירזיבאה לכ ללוכ , 52      

  3,969.00   441.00     9.00 עוציבל תושרדנה 'חי   
      
מ"ס 08 רטוקב תינקת םילבכ רבעמ תחוש     12.075
הריפח ללוכ,מ"ס 021 קמועב ימורט ןוטבמ      
ץצחו םוטיא ,םיחתפ תנכה ,טוליש ,רזוח יולימו      
ןייוזמ ןוטב תרקת ,D 004  הסכמ ,תיתחתב      

  7,140.00 2,380.00     3.00 'פמוק , 984.י.ת יפל ימורט 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: צאלים   .../215 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

 
30/08/2017
דף מס':     215 םילאצ כש גורדש

ןוליס פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הסכמ ןיבש ריחמב שרפהה רובע  תפסות     12.080
תקיצימ יושע הסכמל רבעמ תחוש לש ןוטב      
הקיציב עובט תליא תייריע למס ללוכ ןקלוו      
תרגסמ תוברל הסכמ לע יטנוולרה בותיכהו      

  1,428.00   476.00     3.00 004D הסכמל ןקלוו תקיצימ תעבורמ 'חי   
      
מ"ס 06 רטוקב תינקת םילבכ רבעמ תחוש     12.090
תריפח ללוכ,מ"ס 021 קמועב ימורט ןוטבמ      
ץצחו םוטיא ,םיחתפ תנכה ,טוליש ,רוב      
ןייוזמ ןוטב תרקת ,B 521  הסכמ ,תיתחתב      

  3,480.00 1,160.00     3.00 'פמוק , 984.י.ת יפלימורט 'חי   
      
הסכמ ןיבש ריחמב שרפהה רובע  תפסות     12.095
ןקלוו תקיצימ יושע הסכמל החוש לש ןוטב      
בותיכהו הקיציב עובט תליא תייריע למס ללוכ      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמ לע יטנוולרה      

    735.00   245.00     3.00 521B הסכמל ןקלוו תקיצימ 'חי   
      
06 רטוקב תיכנא הדורטקלאל הקראה תחוש     12.100
תנכה ,טוליש ללוכ ,מ"ס 05 קמועו מ"ס      
, B 521 הסכמ ,תיתחתב ץצחו םוטיא ,םיחתפ      
תובכשב רקובמ קודיה ,רובה תריפח ללוכ      

  6,300.00   900.00     7.00 .הריפח יפדוע קוליסו אתהביבס 'חי   
      
הסכמ ןיבש ריחמב שרפהה רובע  תפסות     12.105
תקיצימ יושע הסכמל הקראה תחוש לש ןוטב      
הקיציב עובט תליא תייריע למס ללוכ ןקלוו      
תרגסמ תוברל הסכמ לע יטנוולרה בותיכהו      

  1,715.00   245.00     7.00 521B הסכמל ןקלוו תקיצימ תעבורמ 'חי   
      
ןוולוגמ הדלפ טוממ תיכנא הקראה תדורטקלא      12.110
ךילומ ללוכ ,'מ 3 ךרואבו מ"מ 0.91 רטוקב      
הרואתה דומעל הדורטקלא ןיב רוביחל תשוחנ      
םירזיבאהלכו טוליש ללוכ ,הרואת תייזכרמ וא      

  3,010.00   430.00     7.00 םישרדנה 'חי   
      
, הבוג רטמ 0.11 דע םייק הרואת דומע קוריפ      12.115
, רובה לש קדוהמ יולימו דוסיה תאצוה ללוכ      
,הרואת יפוגו איהש גוס לכמ עורז קוריפ ללוכ      
םיקרופמ הרואת יפוג וא/ו דומעה תלבוה ללוכ      

 12,216.00 1,018.00    12.00 'פמוק ,רשואמ םוקמל דוסיו , 'חי   
      
ינכמ ילכ םע תודובע רובע םולשת תפסות     12.116
םייקה הרואתה דומע דוסי תריבש ךרוצל      
םילבכה לע הרימש םע( קוריפל דעוימה      
ביבסמ תפסונ הביצח/ הריפח וא/ו )םימייקה      
דע קמועבו רטמ 0.1 דע החורב דומעה דוסיל      

  2,000.00   500.00     4.00 'פמוק רטמ 0.1  
      
      
      
      

קובץ: צאלים   .../216 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

 
30/08/2017
דף מס':     216 םילאצ כש גורדש

ןוליס פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
שדח דוסי לע קוריפמ הרואת דומע תנקתה     12.130
רחאל וא ןנכותמה שדח םוקמב( םייק וא/ו      
דוסי תטלפ ץופישו יוקינ ללוכ ,)תורבחתה      

    900.00   900.00     1.00 שרדנכ 'חי   
      
דומע לע קוריפמ אוהש גוס לכמ עורז תנקתה      12.150

    300.00   300.00     1.00 .הבוג רטמ 0.11 דע הרואת 'חי   
      
לע קוריפמ אוהש גוס לכמ הרואת ףוג תנקתה     12.155
ללוכ ,רטמ 0.21 דע  הבוגב הרואת דומע      
שגממ םייק לבכ ללוכ,ףוגה דויצו שגמה טוויח      

    300.00   300.00     1.00 . הרואתה ףוגל דע םירזיבא 'חי   
      
קדוב י"ע הרואת תכרעמב תרוקיב עוציב     12.170
ןמזב קדוב יוויל ,תינכת תשגה ללוכ ,ךמסומ      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק קדובה תשירד יפל רזע תודובע לכו תרוקיבה  
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע      12.205
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
0.8 הבוגב לוגע ךתח לעב ינוק דומעה . עורזה      
לש הסכמל CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ ,'מ      

  3,540.00 3,540.00     1.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את 'חי   
      
שגמ את רובע הרואת דומע ריחמל תפסות      12.206

  1,500.00   300.00     5.00 .ףסונ םירזיבא 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע      12.207
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
הבוגב לוגע ךתח לעב ינוק דומעה . עורזה      
CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ ,'מ 08.7      

  3,540.00 3,540.00     1.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את לש הסכמל 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.220
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
0.5 הבוגב לוגע ךתח לעב ינוק דומעה . עורזה      
לש הסכמל CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ ,'מ      

 53,400.00 2,670.00    20.00 0.1 ךרואב םירזיבא את 'חי   
      
תודימב הבוג רטמ 0.9 הרואת דומעל דוסי      12.340
תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 021/001/001      
ךרואב 4/1 1" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס ,רוב      
רובעמ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ 008      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז ילבכ      
, 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

  1,475.00 1,475.00     1.00 .ףצקומ 'חי   
      
      
      

קובץ: צאלים   .../217 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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30/08/2017
דף מס':     217 םילאצ כש גורדש

ןוליס פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תודימב הבוג רטמ 0.8 הרואת דומעל דוסי      12.345
תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 001/08/08      
ךרואב 4/1 1" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס ,רוב      
רובע מ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ 056      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז ילבכ      
, 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

  2,090.00 1,045.00     2.00 .ףצקומ 'חי   
      
תודימב הבוג רטמ 0.5 הרואת דומעל דוסי     12.360
,רוב תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 08/06/06      
005 ךרואב 4/3" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס      
ילבכרובע מ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז      
, 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

 14,800.00   740.00    20.00 .ףצקומ 'חי   
      
דומעה תיתחתל םוינימולא חפמ ןנגוסמ רזיבא     12.375
X 056 056 דע רזיבאה לש הנותחת הדימב      

 10,810.00   470.00    23.00 מ"מ 'חי   
      
REPOOC לש DEL  NOIVAN הרואת ףוג      12.377
    ,R2T-20-NVN , K0004 , W701 , ללוכ  
שגממ X 3 5.2 לבכ ללוכ ,הקלדה דויצו הרונ      

 11,850.00 3,950.00     3.00 'פמוק ,הרואתה ףוגל דעו 'חי   
      
, PEVIF לש IAK  DEL  W 94 הרואת ףוג     12.565
    K0004 ,Am 007, ללוכ ,הקלדה דויצ ללוכ  

 87,920.00 3,140.00    28.00 .הרואתה ףוגל דעו שגממ X 3 5.2 ר"ממ  לבכ 'חי   
      
)תולעמ 081( "קבח" הלופכ הרצק עורז      12.653
רטמ 0.8 דומע לע רטמ 0.5 הבוגב תנקתומ      

    500.00   500.00     1.00 טרפ יפל - )החטבא תומלצמ דומע( הבוג 'חי   
      
,טרפ יפל )תולעמ 081( הרצק  הלופכ עורז     12.657
0.5  הרואת דומע רובע  ,ןונכת יפל - תיווז      

  1,000.00   500.00     2.00 הבוג רטמ 'חי   
      
,ןונכת יפל - תיווז ,טרפ יפל הרצק הדיחי עורז      12.658

  3,920.00   280.00    14.00 הבוג רטמ 0.5  הרואת דומע רובע  'חי   
      
,טרפ יפל )תולעמ 09( הרצק  הלופכ עורז      12.659
0.5  הרואת דומע רובע  ,ןונכת יפל - תיווז      

  1,000.00   500.00     2.00 הבוג רטמ 'חי   
      
,טרפ יפל )תולעמ 021( הרצק  הלופכ עורז     12.661
0.5  הרואת דומע רובע  ,ןונכת יפל - תיווז      

  1,000.00   500.00     2.00 הבוג רטמ 'חי   
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ןוליס פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רובע טרפ יפל תירטמיסא  תשלושמ עורז      12.669

    740.00   740.00     1.00 הבוג רטמ 08.7 דומע 'חי   
      
וילאמ הבכ ךילומ יתלב רמוחמ םירזיבא שגמ     12.700
םילקימיכ ,היזורוקב דימע , 657 .י.תב שרדנכ      
ינש ללוכ ,הילת הבוג לכל המאתה וו לעב ,שאו      
םע םייבטוק וד םייטמוטוא יצח םיחיטבמ      
לודומ ילעב AK  01  ק"ז CA 01 ספא קותינ      
ע"ש וא IXEGOS םיקדהמ קולב ,  דחא      
תעיגנ ינפב הנגה םע םילבכה ךתחל םימיאתמ      

  2,940.00   420.00     7.00 טוא יצח םיחיטבמל ספ ללוכ ,עבצא 'חי   
      

  4,718.00   337.00    14.00 דחא הרואת ףוג רובע םירזיבא שגמ ךא ,ל"נכ 'חי  12.705
      
יפוג השולש רובע םירזיבא שגמ ךא ,ל"נכ      12.710

    535.00   535.00     1.00 הרואת 'חי   
      
וילאמ הבכ ךילומ יתלב רמוחמ םירזיבא שגמ      12.712
םילקימיכ ,היזורוקב דימע , 657 .י.תב שרדנכ      
ללוכ ,הילת הבוג לכל המאתה וו לעב ,שאו      
םימיאתמ ע"ש וא IXEGOS םיקדהמ קולב      
,עבצא תעיגנ ינפב הנגה םע םילבכה ךתחל      
לוכה - טוליש ,הנגה הסכמ ,םירפוטס ,ספ ללוכ      
שגמ אתב הנקתהל דעוימ שגמה .טרפ יפל      

    600.00   300.00     2.00 ובק חתמ לבכ רובע ןוילעה םירזיבא 'חי   
      
, A23 X 3  דע יטמוטוא יצח חיטבמ תפסות     12.720

    420.00   420.00     1.00 01AK ק"ז 'חי   
      
ןונכתה תושירדל םאתהב הרואת ידומע רופסמ     12.735

    600.00    30.00    20.00 ןימזמה וא/ו 'חי   
      
תועש 42 הברזר םע ינכמ ןועש קספמ      12.736

    370.00   370.00     1.00 .טוויחו ספ לע הנקתה ללוכ ,תוחפל 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,926,921.00 ןוליס פ"צש כ"הס
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דף מס':     219 םילאצ כש גורדש

קלדה תנחת ןוינח 40 הנבמ
      

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       
      
0 קרפ תת      
      
לוחכה וקה תולובגב חטשה תיסכת לכ קוריפ     01.002
ללוכ רשואמ הכיפש רתאל יוניפו תינכתה לש      
תקתעה וא/ו התירכ ,תוגרדמ,תוקעמ,טוליש      
ללוכו הייריעהו חקפמה תויחנהל םאתהב םיצע      
תא םימאות םניאש םימייקה םיטנמלאה לכ      
הנכהל שרדנה לכו עוציבל חותיפה תוינכת      
םילבוג םיחטשלו םיסכנל תויורבחתהל      
אוה ריחמה .חטשב חקפמה תייחנהל םאתהבו      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .הז ףיעסל תפסות םוש היהת אלו יפוס  
      
יאתו הטילק יאת ,תוחוש לש סלפמ תמאתה     01.110

    800.00   400.00     2.00 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      

  1,100.00 1,100.00     1.00 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      

  1,400.00 1,400.00     1.00 תמייק הרקת קוליסו קורפ ללוכ 'חי   
      
ם "ו ג א ו  ם י ע צ מ  30 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      
,מ"ס 6 דע 5 -כ קמועל םייק עצמב הריפח     03.010
הבטרה ,השירח עוציבו ,רופחה רמוחה קוליס      
תיתש תלבקל ,םייק עצמ ינפ לש קודיהו      
םיחטשב לוח רוזיפ ינפל תקדוהמו תסלופמ      

 18,900.00     7.00 2,700.00 ףוצירל םידעוימה ר"מ   
      
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       
      
0 קרפ תת      
      
עבצב תובלתשמ םינבאב תוינחו תועסמ ףוציר     06.010
וא 02/01 תוינבלמ ,מ"ס 6 יבועב רופא      

199,500.00   105.00 1,900.00 2A טרפ יפל ,מ"ס 02/02 תויעוביר ר"מ   
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דף מס':     220 םילאצ כש גורדש

קלדה תנחת ןוינח 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תוינועבצ תובלתשמ םינבאב תוכרדמ ףוציר     06.020
תלבט יפל(והשלכ ןווגב ןבל טלמ סיסב לע      
,מ"ס 6 יבועב )31A טרפב תטרופמ םיעבצ      
,02/02 ,01/01 תויעוביר וא ,02/01 תוינבלמ      

 60,500.00   110.00   550.00 85A טרפ יפל ר"מ   
      
םאות יסקופא עבצב םיכנ תיינח לש העיבצ     06.040
ןווגב הכנ למס ןומיס ללוכ לוחכ ןווגב םישיבכל      
תשירדו תושיגנ תושירד,ןקתה יפלו והשלכ      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק 2A טרפ יפל ,תימוקמה תושרה  
      
םע מ"ס 02/02 םירוועל ןומיס ןבאב ףוציר     06.050
תרצות מ"ס 6 יבועב ,והשלכ ןווגב תוטילב      
,ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא"      

  2,300.00   230.00    10.00 .34A טרפ יפל ר"מ   
      
סופיטמ תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     06.061
מ"ס 5.7/5.7 תודימב "הטקש הנייס" ןבא      
"ןייטשרקא" תרצות בוהצ ןווגב ,מ"ס 6 יבועב      

 29,000.00   116.00   250.00 ףוציר תינכת יפלו 85A טרפ יפל ר"מ   
      
והשלכ ןווגב תובלתשמ םינבאל ריחמ תפסות     06.090

 38,000.00    20.00 1,900.00 מ"ס 6 םוקמב מ"ס 8 יבוע רובע ר"מ   
      
52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     06.140
,ןוטב בג ללוכ ,םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס      

 46,350.00   103.00   450.00 1E טרפ יפל         רטמ   
      
4-מ בכרומ ימורט טנמלאמ ץעל המוג םוחית     06.211
והשלכ ןווגב ילכירדא ןוטב רמגב םוחית ינבא      
רטוק ,מ"ס 51/021/021 לש תוינוציח תודימבו      
תרצותמ ,ץעה גוס יפל מ"ס 08/06 ימינפ      
תריפח ללוכ בוקנה ריחמה .ע"ש וא ןייטשרקא      
תודימב ץעל לודיג תיב רובע רוב      
םע ןג תמדאב יולימו מ"ס 001/001/002      
ללוכ ןנכתמהו חקפמה תושירד יפל טסופמוק      
ץעה עזג יבועל םאתהב טנמלאה תבחרה      
רומאה לכ יפלו                           םישרושהו      

 26,610.00   887.00    30.00 'פמוק .33E טרפב  
      
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       
      
0 קרפ תת      
      
תתוסמ רמגב "57 םתור" םגד ןוטב ןותפשא     08.121
ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ הסכמ ללוכה      
ט"קמ "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק      

  2,096.00 1,048.00     2.00 02O טרפ יפלו ע"ש וא 5843 'חי   
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30/08/2017
דף מס':     221 םילאצ כש גורדש

קלדה תנחת ןוינח 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ -ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
הייקשה      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
הליבומ תרנצ .הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
לעמ ןומיס טרס םע םודא עבצב לוורשה ךותב      
םיבשומ םימ : בותיכ ללוכ      
      
01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     10.100

 16,000.00    64.00   250.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב רטמ   
      
01 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     10.102
טוח תוברל NS-8 גוסמ מ"מ 011 רטוקב      

 10,500.00   105.00   100.00 ןוליינמ הלחשה רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב הייקשה תרנצל הרקב את     10.321
תבכש , הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 001 קמועב      
ללוכ 521B ןיממ הסכמו מ"ס 02 יבועב ץצח      

 12,600.00 1,575.00     8.00 תרוקיבה את דועי טוליש 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     10.322
עבורמ וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

  3,200.00   400.00     8.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי   
      
ח ו ת י פ -ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
תועיטנו ןוניג      
      
תפסותב ,הפונמ תיתליא הבצחמ לוח     11.101
ןשדו ר"מל רטיל 04 לש רועישב טסופמוק      
לוחה .ר"מל םרג 05/04 לש רועישב שאר      

  4,500.00    90.00    50.00 .ונממ םיחלמה קוליסל הפיטש רובעי ק"מ   
      
ה ר ו א ת  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
0.8 קרפ תת      
      
הנקתהו הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ :הרעה      
      
טרפמו  ץוח תרואתל יללכ טרפמ האר :הרעה      
80 קרפ למשח ינקתמל יללכ      
      
וא/ו םילבכל  הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     12.005
יוסיכו דופיר ללוכ ,םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
תרזחה ,ןומיס טרס , הלעתה יולימ ,לוח      
הריפחה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      
ריחמה , מ"ס 06 בחורו מ"ס  021 דע קמועב      

  2,760.00    69.00    40.00 רוניצ ללוכ אל 'חי   
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30/08/2017
דף מס':     222 םילאצ כש גורדש

קלדה תנחת ןוינח 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
קוריפ וא/ו/םינוטב/טלפסא חטשמ תייצח      12.007
העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ חטשב ףוציר      
ךותיח ללוכ , שרדייש ינכמ ילכ לכ תועצמאב      
תובכשה קמועב םייק ןוטב/טלפסא תריבשו      
הביצחו הריפח ,איהש הבכש לכבו תומייקה      
,מ"ס 051 דע קמועל םיידי תודובעב תוברל      

  2,250.00    75.00    30.00 תרנצה תומכל םאתהב שרדנה בחורב רטמ   
      
ףוציר וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ ןוקית      12.008
ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ חטשב      
רופחה רמוחה תפלחה ,לוח יוסיכו דופיר      
ןוקית ,ינקית ןומיס טרס , .M.S.L.C ןוטבב      
,טלפסאה תקפסא ללוכ םח טלפסאב שיבכה      
בצמה תרזחה ,תופצרמהו הפש ינבא ,ןוטבה      

  3,300.00   110.00    30.00 הריפח יפדוע יוניפו ותומדקל רטמ   
      
"הרבוק" יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ     12.010
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב      
םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      

  1,045.00    19.00    55.00 .תורוניצה ןיב םימוטא רטמ   
      
יבוע ,מ"מ 411 רטוקב ןוולוגמ הדלפ רוניצ     12.025
םע תויובלטצהב החנהל מ"מ 69.3 ןפוד      
הכישמ טוח ללוכ ,תונוש תוכרעמ תויתשת      

  4,000.00   200.00    20.00 מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ רטמ   
      
יבוע 01 גרד 4" רטוקב חישק CVP רוניצ      12.030
שיבכ תייצחב הנקתהל מ"מ 2.4 ןפוד      
הכישמ טוח ללוכ ,חקפמה הרויש תומוקמבו      
םימוטא םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ      

  1,260.00    42.00    30.00 .תורוניצהןיב רטמ   
      
ר"ממ UC 53 יולג תשוחנ  הקראה ךילומ     12.035

  1,450.00    29.00    50.00 הנכומ הריפחב רטמ   
      
61X 5 גוסמ יעקרק - תת יטסלפומרט לבכ      12.040
    EPLX  דומעל רבוחמו רוניצב לחשומ ר"ממ  

  3,000.00    60.00    50.00 רוניצ ללוכ אל ריחמה .הרואת תייזכרמ וא/ו רטמ   
      
וא X 4 05 ר"ממ דע םילבכל תצווכתמ הפומ     12.065
ר"ממ דע םילבכ רובע M 3 המגודכ יסקופא      
תודובעהו םיוולנה םירזיבאה לכ ללוכ , 52      

  3,087.00   441.00     7.00 עוציבל תושרדנה 'חי   
      
מ"ס 08 רטוקב תינקת םילבכ רבעמ תחוש     12.075
הריפח ללוכ,מ"ס 021 קמועב ימורט ןוטבמ      
ץצחו םוטיא ,םיחתפ תנכה ,טוליש ,רזוח יולימו      
ןייוזמ ןוטב תרקת ,D 004  הסכמ ,תיתחתב      

  2,380.00 2,380.00     1.00 'פמוק , 984.י.ת יפל ימורט 'חי   
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דף מס':     223 םילאצ כש גורדש

קלדה תנחת ןוינח 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הסכמ ןיבש ריחמב שרפהה רובע  תפסות     12.080
תקיצימ יושע הסכמל רבעמ תחוש לש ןוטב      
הקיציב עובט תליא תייריע למס ללוכ ןקלוו      
תרגסמ תוברל הסכמ לע יטנוולרה בותיכהו      

    476.00   476.00     1.00 004D הסכמל ןקלוו תקיצימ תעבורמ 'חי   
      
06 רטוקב תיכנא הדורטקלאל הקראה תחוש     12.100
תנכה ,טוליש ללוכ ,מ"ס 05 קמועו מ"ס      
, B 521 הסכמ ,תיתחתב ץצחו םוטיא ,םיחתפ      
תובכשב רקובמ קודיה ,רובה תריפח ללוכ      

    900.00   900.00     1.00 .הריפח יפדוע קוליסו אתהביבס 'חי   
      
הסכמ ןיבש ריחמב שרפהה רובע  תפסות     12.105
תקיצימ יושע הסכמל הקראה תחוש לש ןוטב      
הקיציב עובט תליא תייריע למס ללוכ ןקלוו      
תרגסמ תוברל הסכמ לע יטנוולרה בותיכהו      

    245.00   245.00     1.00 521B הסכמל ןקלוו תקיצימ תעבורמ 'חי   
      
ןוולוגמ הדלפ טוממ תיכנא הקראה תדורטקלא      12.110
ךילומ ללוכ ,'מ 3 ךרואבו מ"מ 0.91 רטוקב      
הרואתה דומעל הדורטקלא ןיב רוביחל תשוחנ      
םירזיבאהלכו טוליש ללוכ ,הרואת תייזכרמ וא      

    430.00   430.00     1.00 םישרדנה 'חי   
      
, הבוג רטמ 0.11 דע םייק הרואת דומע קוריפ      12.115
, רובה לש קדוהמ יולימו דוסיה תאצוה ללוכ      
,הרואת יפוגו איהש גוס לכמ עורז קוריפ ללוכ      
םיקרופמ הרואת יפוג וא/ו דומעה תלבוה ללוכ      

  4,072.00 1,018.00     4.00 'פמוק ,רשואמ םוקמל דוסיו , 'חי   
      
ינכמ ילכ םע תודובע רובע םולשת תפסות     12.116
םייקה הרואתה דומע דוסי תריבש ךרוצל      
םילבכה לע הרימש םע( קוריפל דעוימה      
ביבסמ תפסונ הביצח/ הריפח וא/ו )םימייקה      
דע קמועבו רטמ 0.1 דע החורב דומעה דוסיל      

  2,000.00   500.00     4.00 'פמוק רטמ 0.1  
      
הבוג רטמ 0.11 דע םייק הרואת דומע קוריפ     12.120
אוהש גוס לכמ עורז ללוכ תורבחתה ךרוצל      

    700.00   700.00     1.00 .הרואת יפוגו 'חי   
      
שדח דוסי לע קוריפמ הרואת דומע תנקתה     12.130
רחאל וא ןנכותמה שדח םוקמב( םייק וא/ו      
דוסי תטלפ ץופישו יוקינ ללוכ ,)תורבחתה      

  1,800.00   900.00     2.00 שרדנכ 'חי   
      
תיזכרמ וא/ו ,םייק הרואת דומעל תורבחתה      12.145
,ןודומע וא/ו,השדח וא תמייק תובוחר רואמ      
תודובעה לכ ללוכ יעקרק הרואת ףוג וא/ו      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק 'פמוק ,רוביחה  תמלשהל םישורדה םירמוחו  
      
      

קובץ: צאלים   .../224 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

 
30/08/2017
דף מס':     224 םילאצ כש גורדש

קלדה תנחת ןוינח 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
דומע לע קוריפמ אוהש גוס לכמ עורז תנקתה      12.150

    900.00   300.00     3.00 הבוג רטמ 0.11 דע הרואת 'חי   
      
קדוב י"ע הרואת תכרעמב תרוקיב עוציב     12.170
ןמזב קדוב יוויל ,תינכת תשגה ללוכ ,ךמסומ      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק קדובה תשירד יפל רזע תודובע לכו תרוקיבה  
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע      12.210
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
הבוגב לוגע ךתח לעב ינוק דומעה . עורזה      
CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ ,'מ 08.6      

  7,010.00 3,505.00     2.00 רטמ 0.1  ךרואב םירזיבא את לש הסכמל 'חי   
      
תודימב הבוג רטמ 0.9 הרואת דומעל דוסי      12.340
תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 021/001/001      
ךרואב 4/1 1" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס ,רוב      
רובעמ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ 008      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז ילבכ      
, 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

  2,950.00 1,475.00     2.00 .ףצקומ 'חי   
      
תודימב הבוג רטמ 0.8 הרואת דומעל דוסי      12.345
תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 001/08/08      
ךרואב 4/1 1" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס ,רוב      
רובע מ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ 056      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז ילבכ      
,03  -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

  2,090.00 1,045.00     2.00 .ףצקומ 'חי   
      
דומעה תיתחתל םוינימולא חפמ ןנגוסמ רזיבא     12.375
X 056 056 דע רזיבאה לש הנותחת הדימב      

  1,410.00   470.00     3.00 מ"מ 'חי   
      
REPOOC לש DEL  NOIVAN הרואת ףוג     12.377
W4 תירטמוטופ המוקע,      
    , 107W , 4000K , NVN-AE-02-E-U-T  
X 3 5.2 לבכ ללוכ ,הקלדה דויצו הרונ ללוכ      

 15,800.00 3,950.00     4.00 'פמוק ,הרואתה ףוגל דעו שגממ 'חי   
      
REPOOC לש DEL  NOIVAN הרואת ףוג      12.386
    , 3T-30-NVN , K0004 , W751 , הרונ ללוכ  
דעו שגממ X 3 5.2 לבכ ללוכ ,הקלדה דויצו      

 30,030.00 4,290.00     7.00 'פמוק ,הרואתה ףוגל 'חי   
      
רובע  ,ןונכת יפל - תיווז ,טרפ יפל הלופכ עורז      12.672

    964.00   482.00     2.00 הבוג רטמ 08.6  הרואת דומע 'חי   
      
      
      

קובץ: צאלים   .../225 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

 
30/08/2017
דף מס':     225 םילאצ כש גורדש

קלדה תנחת ןוינח 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ע"ש וא וקסינ לש EEC-71 םימ ןגומ עקש      12.695
    61A ת"מאמ תפסות ללוכ הרואת דומעל A  
    61X 1 01 ק"זAK שימג לבכו םירזיבא שגמל  
    5.2X3 הייטה םע היהי עקשה .'פמוק ,ר"ממ  
קוזיח .םשג ימ תרידח תעינמל הטמ יפלכ      
ונכוהש םירוחב םיגרב י"ע היהי דומעל עקשה      

    464.00   232.00     2.00 .ןווליגה םרטב דעומ דועבמ 'חי   
      
וילאמ הבכ ךילומ יתלב רמוחמ םירזיבא שגמ     12.700
םילקימיכ ,היזורוקב דימע , 657 .י.תב שרדנכ      
ינש ללוכ ,הילת הבוג לכל המאתה וו לעב ,שאו      
םע םייבטוק וד םייטמוטוא יצח םיחיטבמ      
לודומ ילעב AK  01  ק"ז CA 01 ספא קותינ      
ע"ש וא IXEGOS םיקדהמ קולב ,  דחא      
תעיגנ ינפב הנגה םע םילבכה ךתחל םימיאתמ      

  2,100.00   420.00     5.00 טוא יצח םיחיטבמל ספ ללוכ ,עבצא 'חי   
      

    337.00   337.00     1.00 דחא הרואת ףוג רובע םירזיבא שגמ ךא ,ל"נכ 'חי  12.705
      
, A23 X 3  דע יטמוטוא יצח חיטבמ תפסות     12.720

    420.00   420.00     1.00 01AK ק"ז 'חי   
      
ןונכתה תושירדל םאתהב הרואת ידומע רופסמ     12.735

     60.00    30.00     2.00 ןימזמה וא/ו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

595,846.00 קלדה תנחת ןוינח כ"הס
קובץ: צאלים   .../226 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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30/08/2017
דף מס':     226 םילאצ כש גורדש

להי בוחר 50 הנבמ
      

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       
      
0 קרפ תת      
      
לוחכה וקה תולובגב חטשה תיסכת לכ קוריפ     01.002
ללוכ רשואמ הכיפש רתאל יוניפו תינכתה לש      
,תוגרדמ,תוקעמ,טוליש,והשלכ יבועב טלפסא      
תויחנהל םאתהב םיצע תקתעה וא/ו התירכ      
םיטנמלאה לכ ללוכו הייריעהו חקפמה      
חותיפה תוינכת תא םימאות םניאש םימייקה      
תויורבחתהל הנכהל שרדנה לכו עוציבל      
תייחנהל םאתהבו םילבוג םיחטשלו םיסכנל      
היהת אלו יפוס אוה ריחמה .חטשב חקפמה      

 85,000.00 85,000.00     1.00 'פמוק .הז ףיעסל תפסות םוש  
      
יאתו הטילק יאת ,תוחוש לש סלפמ תמאתה     01.110

 12,000.00   400.00    30.00 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      

  1,100.00 1,100.00     1.00 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      

  1,400.00 1,400.00     1.00 תמייק הרקת קוליסו קורפ ללוכ 'חי   
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      

  1,000.00    20.00    50.00 הביצח וא/ו הריפח ק"מ  02.010
      
תרוצ( תוכרדמו םישיבכל תיתש לש רושיי     02.020
ללוכ )-,+( מ"מ 02 רפע תודובע רמג ,)ךרד      

  1,500.00     3.00   500.00 קודיה ר"מ   
      
םאתומ גרודמו יקנ, ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     02.030
תובכשב ורוזיפ ללוכ יללכה טרפמה תושירדל      

 18,000.00    60.00   300.00 רקובמ קודיהו ק"מ   
      

    900.00     3.00   300.00 ימוקמ רמוחמ יולימ לש רקובמ קודיה ק"מ  02.040
      
ם "ו ג א ו  ם י ע צ מ  30 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
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מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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30/08/2017
דף מס':     227 םילאצ כש גורדש

להי בוחר 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,מ"ס 6 דע 5 -כ קמועל םייק עצמב הריפח     03.010
הבטרה ,השירח עוציבו ,רופחה רמוחה קוליס      
תיתש תלבקל ,םייק עצמ ינפ לש קודיהו      
םיחטשב לוח רוזיפ ינפל תקדוהמו תסלופמ      

 35,000.00     7.00 5,000.00 ףוצירל םידעוימה ר"מ   
      
עצמ ינפ לש סוליפו קודיה ,הבטרה ,השירח     03.020
לש הדרוה וא הפסוה ללוכ )ךרד תרוצ( םייק      

 21,200.00     4.00 5,300.00 ךרוצל םאתהב עצמ ר"מ   
      
וקודיהו 'א גוס עצמ לש החנהו הקפסא     03.030

 55,000.00   110.00   500.00 קודיה ירחא א"כ מ"ס 02-51 יבועב תובכשב ק"מ   
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      
יפל ר"מ/ג"ק 1 רועישב SM-01 דוסי סוסיר     04.010

 15,900.00     3.00 5,300.00 52E,92E טרפ ר"מ   
      
יפל ר"מ/ג"ק 5.0 רועישב SS-1 החאמ סוסיר     04.020

 15,900.00     3.00 5,300.00 52E,92E טרפ ר"מ   
      
םע מ"ס 5 יבועב )s( 52 מ"את טלפסא תבכש     04.030
טרפב רומאה לכ יפלו 4/3,'א גוס טגרגא      

238,500.00    45.00 5,300.00 E29,E25 ר"מ   
      
םע  מ"ס 4 יבועב91 צ"את טלפסא תבכש     04.050
טרפב רומאה לכ יפלו 2/1,'א גוס טגרגא      

212,000.00    40.00 5,300.00 E29,E25 ר"מ   
      
91 צ"את הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב     04.060

 19,500.00   390.00    50.00 .בתכבו שארמ חקפמה הרויש תומוקמב ןוט   
      

  2,300.00    23.00   100.00 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       
      
0 קרפ תת      
      
01 בחורב ןבל ןווגב םישיבכ עבצ יווק תעיבצ     05.010

  6,600.00    11.00   600.00 מ"ס רטמ   
      
51 בחורב ןבל ןווגב םישיבכ עבצ יווק תעיבצ     05.020

  2,400.00    16.00   150.00 מ"ס רטמ   
      

  6,000.00    50.00   120.00 ןבל ןווגב םישיבכ עבצ יחטש תעיבצ ר"מ  05.030
      
- לוחכ ,ןבל - םודאב ןיגורסל הפש ינבא תעיבצ     05.040

 13,200.00    22.00   600.00 ןבל - רוחשו בוהצ - םודא ,ןבל רטמ   
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מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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30/08/2017
דף מס':     228 םילאצ כש גורדש

להי בוחר 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    300.00    30.00    10.00 דדוב ץח תעיבצ 'חי  05.050

      
    220.00    55.00     4.00 לופכ ץח תעיבצ 'חי  05.060

      
לע ,אוהש לכ גוסמ רורמת לש הבצהו הקפסא     05.070

 15,750.00   450.00    35.00 דומעה ללוכ דחא דומע 'חי   
      
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       
      
0 קרפ תת      
      
תוינחו היצח ירבעמ םיליבש תוכרדמ ףוציר     06.020
טלמ סיסב לע תוינועבצ תובלתשמ םינבאב      
תטרופמ םיעבצ תלבט יפל(והשלכ ןווגב ןבל      
וא ,02/01 תוינבלמ ,מ"ס 6 יבועב )31A טרפב      

385,000.00   110.00 3,500.00 94A,85A טרפ יפל ,02/02 ,01/01 תויעוביר ר"מ   
      

  4,500.00    18.00   250.00 . היצח ירבעמב ןבל ןווג רובע ףוצירל תפסות ר"מ  06.030
      
םע מ"ס 02/02 םירוועל ןומיס ןבאב ףוציר     06.050
תרצות מ"ס 6 יבועב ,והשלכ ןווגב תוטילב      
יפל       ,ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא"      

 16,100.00   230.00    70.00 .51A, 34A, 6F טרפ 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"      

 16,100.00   230.00    70.00 51A טרפ יפל ,ע"ש וא והשלכ ר"מ   
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     06.061
הנייס" ןבא סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ      
תרצות מ"ס 5.7/5.7 תודימב "הטקש      

 92,800.00   116.00   800.00 ףוציר תינכת יפלו 85A טרפ יפל "ןייטשרקא" ר"מ   
      
והשלכ ןווגב תובלתשמ םינבאל ריחמ תפסות     06.090
היצח ירבעמל מ"ס 6 םוקמב מ"ס 8 יבוע רובע      

  9,000.00    20.00   450.00 92A טרפ יפל ר"מ   
      
8 יבועב היצח ירבעמ ףוצירל ריחמ תפסות     06.095
היצטנמצ עוציב רובע מ"ס 01 יבועב וא מ"ס      
עצובי(.ר"מ לכל טנמצ ג"ק 4 רועישב לוחל      

  3,150.00     7.00   450.00 )דבלב בתכבו שארמ חקפמה רושיאב ר"מ   
      
04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     06.110
רומיגב ,מ"ס 04 וא מ"ס 06 ךרואב מ"ס      
טרפ יפל ,והשלכ ןווגב תתוסמ דובעב תירכרוכ      

 21,700.00   620.00    35.00 F6 רטמ   
      
      
      
      

קובץ: צאלים   .../229 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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30/08/2017
דף מס':     229 םילאצ כש גורדש

להי בוחר 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     06.140
,ןוטב בג ללוכ ,םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס      

 82,400.00   103.00   800.00 1E טרפ יפל רטמ   
      
בחורב ןוטבמ העונת יאל תעפושמ הפש ןבא     06.150
ןוטב דוסי לע מ"ס 32 הבוגבו מ"ס 32      

 25,750.00   103.00   250.00 62E טרפ יפל ןוטב בג ללוכ ,םיעטקב רטמ   
      
מ"ס 32 בחורב ןוטבמ החוטש הפש ןבא     06.160
, םינוש םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס 51 הבוגבו      

 78,750.00   105.00   750.00 92A 94A טרפ יפל ,ןוטב בג ללוכ רטמ   
      
תודימב)היילע ןבא(בכר תסינכל הפש ןבא     06.171
יפל רומאה לכו ,ןוטב דוסי ללוכ מ"ס 81/54/54      

  1,260.00    63.00    20.00 5E טרפ רטמ   
      
רופא עבצב מ"ס 05/02/01 תודימב ןג ןבא     06.190

  7,500.00    75.00   100.00 3E טרפ יפל ,ןוטב בגו דוסי ללוכ רטמ   
      
לכמ ןג ןבאלו הפש ןבאל ריחמל תפסות     06.200

  1,000.00    10.00   100.00 עבצ רובע םיגוסה רטמ   
      
4-מ בכרומ ימורט טנמלאמ ץעל המוג םוחית     06.211
והשלכ ןווגב ילכירדא ןוטב רמגב םוחית ינבא      
רטוק ,מ"ס 51/021/021 לש תוינוציח תודימבו      
תרצותמ ,ץעה גוס יפל מ"ס 08/06 ימינפ      
תריפח ללוכ בוקנה ריחמה .ע"ש וא ןייטשרקא      
תודימב ץעל לודיג תיב רובע רוב      
םע ןג תמדאב יולימו מ"ס 001/001/002      
יפלו ןנכתמהו חקפמה תושירד יפל טסופמוק      

 84,265.00   887.00    95.00 'פמוק .33E טרפב רומאה לכ  
      
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 ,רופא      

  2,600.00 1,300.00     2.00 . העונתה ץעוי טרפב רומאה לכ יפלו תושורדה רטמ   
      

    200.00   100.00     2.00 תינועבצ ףוציר ןבא רובע ל"נל תפסות רטמ  06.300
      
ת ו י ע ל ס ו  ת ו ר י ק  70 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      
2B טרפ יפל ,תליא ןבא יופיח םע דבוכ תוריק     07.050

 13,600.00   680.00    20.00 רוטקורטסנוקה יטרפ יפלו ק"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       
      
0 קרפ תת      
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תתוסמ   רמגב "57 םתור" םגד ןוטב ןותפשא     08.121
ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ הסכמ ללוכה      
ט"קמ "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק      

  5,240.00 1,048.00     5.00 02O טרפ יפלו ע"ש וא 5843 'חי   
      
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      

 12,750.00   425.00    30.00 2H טרפ רטמ   
      
םיירוביצ םינגל םוסחמו הכרדמל הכלוה תורדג     08.170
הכלוה" וא "לופכ" םגדמ "ילרוא" תרצותמ      
רשואמ "צ"עמ" םגד וא "וכע הכלוה " וא "הפיח      
,םח ץבאב ןוולגמ 'מ 01.1 הבוגב  הייריעה י"ע      

 88,750.00   355.00   250.00 תושרה תשירד יפלו 81H טרפ יפל רטמ   
      
הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ     08.190
ללוכ 5.1" רטוקב הדלפ רוניצמ מ"ס 011-09      
ןוולוגמ ,םידומע /תוריקל ןוגיעו תולגועמ תוניפ      

  3,850.00   385.00    10.00 31H טרפ יפל ,םח ץבאב רטמ   
      
גרו'ג םגד בכרל םוסחמ לש הנקתהו הקפסא     08.341
הייריעה י"ע רשואמ סוארטש לברא תרצות      

  6,000.00 1,000.00     6.00 22M טרפב רומאה לכו קבח ללוכ 'חי   
      
ח ו ת י פ -ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
הייקשה      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
הליבומ תרנצ .הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
לעמ ןומיס טרס םע םודא עבצב לוורשה ךותב      
םיבשומ םימ : בותיכ ללוכ      
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     10.030

    500.00    10.00    50.00 .6 גרד מ"מ 52 רטוקב אוהשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     10.040

 16,500.00    15.00 1,100.00 .6 גרד מ"מ 23 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     10.050

  2,400.00    20.00   120.00 .6 גרד מ"מ 04 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     10.051

  7,800.00    26.00   300.00 .6 גרד מ"מ 05 רטוקב והשלכ רטמ   
      
01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     10.100

 44,800.00    64.00   700.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב רטמ   
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01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     10.101

 40,000.00   100.00   400.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 011 רטוקב רטמ   
      
5.21 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     10.102
טוח תוברל NS-8 גוסמ מ"מ 011 רטוקב      

 31,500.00   105.00   300.00 ןוליינמ הלחשה רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב הייקשה תרנצל הרקב את     10.321
תבכש , הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 001 קמועב      
ללוכ 521B ןיממ הסכמו מ"ס 02 יבועב ץצח      

 29,925.00 1,575.00    19.00 תרוקיבה את דועי טוליש 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     10.322
עבורמ וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

  7,600.00   400.00    19.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי   
      
ח ו ת י פ -ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
תועיטנו ןוניג      
      
תפסותב ,הפונמ תיתליא הבצחמ לוח     11.101
ןשדו ר"מל רטיל 04 לש רועישב טסופמוק      
לוחה .ר"מל םרג 05/04 לש רועישב שאר      

  9,000.00    90.00   100.00 .ונממ םיחלמה קוליסל הפיטש רובעי ק"מ   
      
ה ר ו א ת  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
0.8 קרפ תת      
      
הנקתהו הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ :הרעה      
      
טרפמו  ץוח תרואתל יללכ טרפמ האר :הרעה      
80 קרפ למשח ינקתמל יללכ      
      
וא/ו םילבכל  הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     12.005
יוסיכו דופיר ללוכ ,םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
תרזחה ,ןומיס טרס , הלעתה יולימ ,לוח      
הריפחה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      
ריחמה , מ"ס 06 בחורו מ"ס  021 דע קמועב      

  2,760.00    69.00    40.00 רוניצ ללוכ אל 'חי   
      
ףוציר קוריפ וא/ו/םינוטב/טלפסא חטשמ תייצח     12.007
העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ חטשב      
ךותיח ללוכ , שרדייש ינכמ ילכ לכ תועצמאב      
תובכשה קמועב םייק ןוטב/טלפסא תריבשו      
הביצחו הריפח ,איהש הבכש לכבו תומייקה      
,מ"ס 051 דע קמועל םיידי תודובעב תוברל      

  2,250.00    75.00    30.00 תרנצה תומכל םאתהב שרדנה בחורב רטמ   
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חטשב ףוציר וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ ןוקית     12.008
דופיר ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ      
ןוטבב רופחה רמוחה תפלחה ,לוח יוסיכו      
    M.S.L.C. , שיבכה ןוקית ,ינקית ןומיס טרס  
,ןוטבה ,טלפסאה תקפסא ללוכ םח טלפסאב      
ותומדקל בצמה תרזחה ,תופצרמהו הפש ינבא      

  3,300.00   110.00    30.00 הריפח יפדוע יוניפו רטמ   
      
"הרבוק" יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ     12.010
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב      
םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      

    950.00    19.00    50.00 .תורוניצה ןיב םימוטא רטמ   
      
יבוע ,מ"מ 411 רטוקב ןוולוגמ הדלפ רוניצ     12.025
םע תויובלטצהב החנהל מ"מ 69.3 ןפוד      
הכישמ טוח ללוכ ,תונוש תוכרעמ תויתשת      

  2,000.00   200.00    10.00 מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ רטמ   
      
ןפוד יבוע 01 גרד 4" רטוקב חישק CVP רוניצ     12.030
תומוקמבו שיבכ תייצחב הנקתהל מ"מ 2.4      
רוזש ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ ,חקפמה הרויש      

  3,570.00    42.00    85.00 .תורוניצהןיב םימוטא םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
ר"ממ UC 53 יולג תשוחנ  הקראה ךילומ     12.035

  4,060.00    29.00   140.00 הנכומ הריפחב רטמ   
      
61X 5 גוסמ יעקרק - תת יטסלפומרט לבכ     12.040
    EPLX  דומעל רבוחמו רוניצב לחשומ ר"ממ  

  8,400.00    60.00   140.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה .הרואת תייזכרמ וא/ו רטמ   
      
וא X 4 05 ר"ממ דע םילבכל תצווכתמ הפומ     12.065
ר"ממ דע םילבכ רובע M 3 המגודכ יסקופא      
תודובעהו םיוולנה םירזיבאה לכ ללוכ , 52      

 13,230.00   441.00    30.00 עוציבל תושרדנה 'חי   
      
מ"ס 08 רטוקב תינקת םילבכ רבעמ תחוש     12.075
הריפח ללוכ,מ"ס 021 קמועב ימורט ןוטבמ      
ץצחו םוטיא ,םיחתפ תנכה ,טוליש ,רזוח יולימו      
ןייוזמ ןוטב תרקת ,D 004  הסכמ ,תיתחתב      

 11,900.00 2,380.00     5.00 'פמוק , 984.י.ת יפל ימורט 'חי   
      
הסכמ ןיבש ריחמב שרפהה רובע  תפסות     12.080
תקיצימ יושע הסכמל רבעמ תחוש לש ןוטב      
הקיציב עובט תליא תייריע למס ללוכ ןקלוו      
תרגסמ תוברל הסכמ לע יטנוולרה בותיכהו      

  2,380.00   476.00     5.00 004D הסכמל ןקלוו תקיצימ תעבורמ 'חי   
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, הבוג רטמ 0.11 דע םייק הרואת דומע קוריפ      12.115
, רובה לש קדוהמ יולימו דוסיה תאצוה ללוכ      
,הרואת יפוגו איהש גוס לכמ עורז קוריפ ללוכ      
םיקרופמ הרואת יפוג וא/ו דומעה תלבוה ללוכ      

 15,270.00 1,018.00    15.00 'פמוק ,רשואמ םוקמל דוסיו , 'חי   
      
ינכמ ילכ םע תודובע רובע םולשת תפסות     12.116
םייקה הרואתה דומע דוסי תריבש ךרוצל      
םילבכה לע הרימש םע( קוריפל דעוימה      
ביבסמ תפסונ הביצח/ הריפח וא/ו )םימייקה      
דע קמועבו רטמ 0.1 דע החורב דומעה דוסיל      

  7,500.00   500.00    15.00 'פמוק רטמ 0.1  
      
שדח דוסי לע קוריפמ הרואת דומע תנקתה     12.130
רחאל וא ןנכותמה שדח םוקמב םייק וא/ו      
דוסי תטלפ ץופישו יוקינ ללוכ ,תורבחתה      

  1,800.00   900.00     2.00 שרדנכ 'חי   
      
םילבכ רבעמ תחושל תרנצ םע תורבחתה     12.145
םישרדנה םירמוחו תודובעה לכ ללוכ ,תמייק      
הנק רובע - ףיעסה ריחמ .רוביחה תמלשהל      

  3,000.00   600.00     5.00 'פמוק .אוהש גוס לכמ תורוניצ לש דחא  
      
דומע לע קוריפמ אוהש גוס לכמ עורז תנקתה     12.150

    600.00   300.00     2.00 .הבוג רטמ 0.11 דע הרואת 'חי   
      
לע קוריפמ אוהש גוס לכמ הרואת ףוג תנקתה     12.155
ללוכ ,רטמ 0.21 דע  הבוגב הרואת דומע      
שגממ םייק לבכ ללוכ,ףוגה דויצו שגמה טוויח      

  1,800.00   300.00     6.00 . הרואתה ףוגל דע םירזיבא 'חי   
      
קדוב י"ע הרואת תכרעמב תרוקיב עוציב     12.170
ןמזב קדוב יוויל ,תינכת תשגה ללוכ ,ךמסומ      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק קדובה תשירד יפל רזע תודובע לכו תרוקיבה  
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.207
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
הבוגב לוגע ךתח לעב ינוק דומעה . עורזה      
CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ ,'מ 08.7      

 46,020.00 3,540.00    13.00 0.1 ךרואב םירזיבא את לש הסכמל 'חי   
      
תודימב הבוג רטמ 0.9 הרואת דומעל דוסי     12.340
תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 021/001/001      
ךרואב 1 4/1" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס ,רוב      
רובע מ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ 008      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז ילבכ      
, 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

 22,125.00 1,475.00    15.00 .ףצקומ 'חי   
      
      

קובץ: צאלים   .../234 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
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דף מס':     234 םילאצ כש גורדש

להי בוחר 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
דומעה תיתחתל םוינימולא חפמ ןנגוסמ רזיבא     12.375
X 056 056 דע רזיבאה לש הנותחת הדימב      

  7,050.00   470.00    15.00 מ"מ 'חי   
      
REPOOC לש DEL  NOIVAN הרואת ףוג     12.377
    ,R2T-20-NVN , K0004 , W701 , ללוכ  
שגממ X 3 5.2 לבכ ללוכ ,הקלדה דויצו הרונ      

 43,450.00 3,950.00    11.00 'פמוק ,הרואתה ףוגל דעו 'חי   
      
REPOOC לש DEL  NOIVAN הרואת ףוג      12.386
    ,3T-30-NVN , K0004 , W751 , הרונ ללוכ  
דעו שגממ X 3 5.2 לבכ ללוכ ,הקלדה דויצו      

 17,160.00 4,290.00     4.00 'פמוק ,הרואתה ףוגל 'חי   
      
תיווז ,טרפ יפל )תולעמ 09( תינוק הלופכ עורז     12.660
רטמ 08.7  הרואת דומע רובע  ,ןונכת יפל -      

  1,500.00   750.00     2.00 הבוג 'חי   
      
,ןונכת יפל - תיווז , טרפ יפל תינוק הדיחי עורז     12.671

  4,345.00   395.00    11.00 הבוג רטמ 08.7 הרואת דומע רובע 'חי   
      
ע"ש וא וקסינ לש EEC-71 םימ ןגומ עקש     12.695
    61A ת"מאמ תפסות ללוכ הרואת דומעל A  
    61X 1 01 ק"זAK שימג לבכו םירזיבא שגמל  
    5.2X3 הייטה םע היהי עקשה .'פמוק ,ר"ממ  
קוזיח .םשג ימ תרידח תעינמל הטמ יפלכ      
ונכוהש םירוחב םיגרב י"ע היהי דומעל עקשה      

  3,016.00   232.00    13.00 .ןווליגה םרטב דעומ דועבמ 'חי   
      
וילאמ הבכ ךילומ יתלב רמוחמ םירזיבא שגמ     12.700
םילקימיכ ,היזורוקב דימע , 657 .י.תב שרדנכ      
ינש ללוכ ,הילת הבוג לכל המאתה וו לעב ,שאו      
םע םייבטוק וד םייטמוטוא יצח םיחיטבמ      
לודומ ילעב AK  01  ק"ז CA 01 ספא קותינ      
ע"ש וא IXEGOS םיקדהמ קולב ,  דחא      
תעיגנ ינפב הנגה םע םילבכה ךתחל םימיאתמ      

    840.00   420.00     2.00 טוא יצח םיחיטבמל ספ ללוכ ,עבצא 'חי   
      

  3,707.00   337.00    11.00 דחא הרואת ףוג רובע םירזיבא שגמ ךא ,ל"נכ 'חי  12.705
      
יפוג השולש רובע םירזיבא שגמ ךא ,ל"נכ     12.710

  1,070.00   535.00     2.00 הרואת 'חי   
      
, A23 X 3  דע יטמוטוא יצח חיטבמ תפסות     12.720

    840.00   420.00     2.00 01AK ק"ז 'חי   
      
ןונכתה תושירדל םאתהב הרואת ידומע רופסמ     12.735

    390.00    30.00    13.00 ןימזמה וא/ו 'חי   
      
      

2,170,943.00 להי בוחר כ"הס
קובץ: צאלים   .../235 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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30/08/2017
דף מס':     235 םילאצ כש גורדש

םירתוחה לועשמ 60 הנבמ
      

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       
      
0 קרפ תת      
      
לוחכה וקה תולובגב חטשה תיסכת לכ קוריפ     01.002
ללוכ רשואמ הכיפש רתאל יוניפו תינכתה לש      
תקתעה וא/ו התירכ ,תוגרדמ,תוקעמ,טוליש      
ללוכו הייריעהו חקפמה תויחנהל םאתהב םיצע      
תא םימאות םניאש םימייקה םיטנמלאה לכ      
הנכהל שרדנה לכו עוציבל חותיפה תוינכת      
םילבוג םיחטשלו םיסכנל תויורבחתהל      
אוה ריחמה .חטשב חקפמה תייחנהל םאתהבו      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .הז ףיעסל תפסות םוש היהת אלו יפוס  
      
יאתו הטילק יאת ,תוחוש לש סלפמ תמאתה     01.110

  2,400.00   400.00     6.00 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      

  1,100.00 1,100.00     1.00 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      

  1,400.00 1,400.00     1.00 תמייק הרקת קוליסו קורפ ללוכ 'חי   
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      

 22,000.00    20.00 1,100.00 הביצח וא/ו הריפח ק"מ  02.010
      
תרוצ( תוכרדמו םישיבכל תיתש לש רושיי     02.020
ללוכ )-,+( מ"מ 02 רפע תודובע רמג ,)ךרד      

  6,000.00     3.00 2,000.00 קודיה ר"מ   
      

    900.00     3.00   300.00 ימוקמ רמוחמ יולימ לש רקובמ קודיה ק"מ  02.040
      
ם "ו ג א ו  ם י ע צ מ  30 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      
,מ"ס 6 דע 5 -כ קמועל םייק עצמב הריפח     03.010
הבטרה ,השירח עוציבו ,רופחה רמוחה קוליס      
תיתש תלבקל ,םייק עצמ ינפ לש קודיהו      
םיחטשב לוח רוזיפ ינפל תקדוהמו תסלופמ      

  8,400.00     7.00 1,200.00 ףוצירל םידעוימה ר"מ   
      
      

קובץ: צאלים   .../236 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

 
30/08/2017
דף מס':     236 םילאצ כש גורדש

םירתוחה לועשמ 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וקודיהו 'א גוס עצמ לש החנהו הקפסא     03.030

 55,000.00   110.00   500.00 קודיה ירחא א"כ מ"ס 02-51 יבועב תובכשב ק"מ   
      
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       
      
0 קרפ תת      
      
עבצב תובלתשמ םינבאב תוינחו תועסמ ףוציר     06.010
וא 02/01 תוינבלמ ,מ"ס 6 יבועב רופא      

126,000.00   105.00 1,200.00 2A,94A טרפ יפל ,מ"ס 02/02 תויעוביר ר"מ   
      
תובלתשמ םינבאב םיליבשו תוכרדמ ףוציר     06.020
יפל(והשלכ ןווגב ןבל טלמ סיסב לע תוינועבצ      
6 יבועב )31A טרפב תטרופמ םיעבצ תלבט      
,01/01 תויעוביר וא ,02/01 תוינבלמ ,מ"ס      

121,000.00   110.00 1,100.00 95A,85A טרפ יפל ,02/02 ר"מ   
      
םאות יסקופא עבצב םיכנ תיינח לש העיבצ     06.040
ןווגב הכנ למס ןומיס ללוכ לוחכ ןווגב םישיבכל      
תשירדו תושיגנ תושירד,ןקתה יפלו והשלכ      

  1,000.00   500.00     2.00 'פמוק 2A טרפ יפל ,תימוקמה תושרה  
      
םע מ"ס 02/02 םירוועל ןומיס ןבאב ףוציר     06.050
תרצות מ"ס 6 יבועב ,והשלכ ןווגב תוטילב      
,ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא"      

  2,300.00   230.00    10.00 .34A,6F טרפ יפל ר"מ   
      
סופיטמ תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     06.061
מ"ס 5.7/5.7 תודימב "הטקש הנייס" ןבא      
"ןייטשרקא" תרצות בוהצ ןווגב ,מ"ס 6 יבועב      

 34,800.00   116.00   300.00 ףוציר תינכת יפלו 95A,85A טרפ יפל ר"מ   
      
והשלכ ןווגב תובלתשמ םינבאל ריחמ תפסות     06.090

 24,000.00    20.00 1,200.00 מ"ס 6 םוקמב מ"ס 8 יבוע רובע ר"מ   
      
04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     06.110
רומיגב ,מ"ס 04 וא מ"ס 06 ךרואב מ"ס      
טרפ יפל ,והשלכ ןווגב תתוסמ דובעב תירכרוכ      

  6,200.00   620.00    10.00 F6 רטמ   
      
52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     06.140
,ןוטב בג ללוכ ,םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס      

 25,750.00   103.00   250.00 1E טרפ יפל        רטמ   
      
רופא עבצב מ"ס 05/02/01 תודימב ןג ןבא     06.190

  3,750.00    75.00    50.00 3E טרפ יפל ,ןוטב בגו דוסי ללוכ רטמ   
      
עבצב מ"ס 05/02/01 תודימב תצרוחמ ןג ןבא     06.191

 23,000.00    92.00   250.00 3E טרפ יפל ,ןוטב בגו דוסי ללוכ בוהצ רטמ   
      
      

קובץ: צאלים   .../237 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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30/08/2017
דף מס':     237 םילאצ כש גורדש

םירתוחה לועשמ 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
4-מ בכרומ ימורט טנמלאמ ץעל המוג םוחית     06.211
והשלכ ןווגב ילכירדא ןוטב רמגב םוחית ינבא      
רטוק ,מ"ס 51/021/021 לש תוינוציח תודימבו      
תרצותמ ,ץעה גוס יפל מ"ס 08/06 ימינפ      
תריפח ללוכ בוקנה ריחמה .ע"ש וא ןייטשרקא      
תודימב ץעל לודיג תיב רובע רוב      
םע ןג תמדאב יולימו מ"ס 001/001/002      
ללוכ ןנכתמהו חקפמה תושירד יפל טסופמוק      
ץעה עזג יבועל םאתהב טנמלאה תבחרה      
םאתהב טנמלאה תבחרה ללוכ םישרושהו      
רומאה לכ יפלו םישרושהו ץעה עזג יבועל      

 13,305.00   887.00    15.00 'פמוק .33E טרפב  
      
והשלכ ןווגב ןפוד ןבאמ תוגורע םוחית     06.212
ןוטב,םיעצמ ללוכ ע"ש וא ןייטשרקא תרצותמ      
לכ יפלו טיטב ןבאה בגב םיקשימ תריגס,הזר      

 70,000.00   350.00   200.00 .04E טרפב רומאה רטמ   
      
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       
      
0 קרפ תת      
      
ללוכ "ןגעמ" םגד לספס לש הנקתהו הקפסא     08.072
0211 ט"קמ "אכירא םחש" תרצות האפיא ץע      

  4,500.00 1,500.00     3.00 83K טרפ יפל ,ע"ש וא 'חי   
      
תתוסמ רמגב "57 םתור" םגד ןוטב ןותפשא     08.121
רושק ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ הסכמ ללוכ      
וא 5843 ט"קמ "אכירא םחש" לש תרשרשב      

  5,240.00 1,048.00     5.00 02O טרפ יפלו ע"ש 'חי   
      
הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ     08.190
ללוכ 5.1" רטוקב הדלפ רוניצמ מ"ס 011-09      
ןוולוגמ ,םידומע /תוריקל ןוגיעו תולגועמ תוניפ      

  3,850.00   385.00    10.00 31H טרפ יפל ,םח ץבאב רטמ   
      
"גרו'ג" םגד בכרל םוסחמ לש הנקתהו הקפסא     08.341
לכו קבח ללוכ ע"ש וא "סוארטש לברא" תרצות      
תושרה תושירד יפלו 22M טרפב רומאה      

  8,000.00 1,000.00     8.00 תימוקמה 'חי   
      
גוסמ ץע ללוכ"םי לג" הלוגרפ תנקתהו הקפסא     08.354
וא אכירא םחש תרצות 0108 ט"קמ  האפיא      

 30,000.00 10,000.00     3.00 'פמוק 13K טרפב רומאה לכ יפל ע"ש  
      
ח ו ת י פ -ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
הייקשה      
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םירתוחה לועשמ 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
הליבומ תרנצ .הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
לעמ ןומיס טרס םע םודא עבצב לוורשה ךותב      
םיבשומ םימ : בותיכ ללוכ      
      
01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     10.100

 19,200.00    64.00   300.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב רטמ   
      
01 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     10.102
טוח תוברל NS-8 גוסמ מ"מ 011 רטוקב      

 10,500.00   105.00   100.00 ןוליינמ הלחשה רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב הייקשה תרנצל הרקב את     10.321
תבכש , הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 001 קמועב      
ללוכ 521B ןיממ הסכמו מ"ס 02 יבועב ץצח      

 15,750.00 1,575.00    10.00 תרוקיבה את דועי טוליש 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     10.322
עבורמ וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

  4,000.00   400.00    10.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי   
      
ח ו ת י פ -ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
תועיטנו ןוניג      
      
תפסותב ,הפונמ תיתליא הבצחמ לוח     11.101
ןשדו ר"מל רטיל 04 לש רועישב טסופמוק      
לוחה .ר"מל םרג 05/04 לש רועישב שאר      

 36,000.00    90.00   400.00 .ונממ םיחלמה קוליסל הפיטש רובעי ק"מ   
      
ה ר ו א ת  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
0.8 קרפ תת      
      
הנקתהו הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ :הרעה      
      
טרפמו  ץוח תרואתל יללכ טרפמ האר :הרעה      
80 קרפ למשח ינקתמל יללכ      
      
וא/ו םילבכל  הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     12.005
יוסיכו דופיר ללוכ ,םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
תרזחה ,ןומיס טרס , הלעתה יולימ ,לוח      
הריפחה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      
ריחמה , מ"ס 06 בחורו מ"ס  021 דע קמועב      

 22,770.00    69.00   330.00 רוניצ ללוכ אל 'חי   
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ףוציר קוריפ וא/ו/םינוטב/טלפסא חטשמ תייצח     12.007
העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ חטשב      
ךותיח ללוכ , שרדייש ינכמ ילכ לכ תועצמאב      
תובכשה קמועב םייק ןוטב/טלפסא תריבשו      
הביצחו הריפח ,איהש הבכש לכבו תומייקה      
,מ"ס 051 דע קמועל םיידי תודובעב תוברל      

  5,250.00    75.00    70.00 תרנצה תומכל םאתהב שרדנה בחורב רטמ   
      
חטשב ףוציר וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ ןוקית     12.008
דופיר ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ      
ןוטבב רופחה רמוחה תפלחה ,לוח יוסיכו      
    M.S.L.C. , שיבכה ןוקית ,ינקית ןומיס טרס  
,ןוטבה ,טלפסאה תקפסא ללוכ םח טלפסאב      
ותומדקל בצמה תרזחה ,תופצרמהו הפש ינבא      

  7,700.00   110.00    70.00 הריפח יפדוע יוניפו רטמ   
      
"הרבוק" יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ     12.010
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב      
םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      

  3,135.00    19.00   165.00 .תורוניצה ןיב םימוטא רטמ   
      
יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ      12.015
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב "הרבוק"      
מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ טוח      

  4,060.00    14.00   290.00 .תורוניצה ןיב םימוטא םירוביחו רטמ   
      
יבוע ,מ"מ 411 רטוקב ןוולוגמ הדלפ רוניצ     12.025
םע תויובלטצהב החנהל מ"מ 69.3 ןפוד      
הכישמ טוח ללוכ ,תונוש תוכרעמ תויתשת      

  2,000.00   200.00    10.00 מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ רטמ   
      
ןפוד יבוע 01 גרד 4" רטוקב חישק CVP רוניצ     12.030
תומוקמבו שיבכ תייצחב הנקתהל מ"מ 2.4      
רוזש ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ ,חקפמה הרויש      

  7,266.00    42.00   173.00 .תורוניצהןיב םימוטא םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
ר"ממ UC 53 יולג תשוחנ  הקראה ךילומ     12.035

  7,685.00    29.00   265.00 הנכומ הריפחב רטמ   
      
61X 5 גוסמ יעקרק - תת יטסלפומרט לבכ     12.040
    EPLX  דומעל רבוחמו רוניצב לחשומ ר"ממ  

 15,900.00    60.00   265.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה .הרואת תייזכרמ וא/ו רטמ   
      

  5,270.00    31.00   170.00 6X5 EPLX ר"ממ לבכ ךא ,ל"נכ  רטמ  12.050
      
וא X 4 05 ר"ממ דע םילבכל תצווכתמ הפומ     12.065
ר"ממ דע םילבכ רובע M 3 המגודכ יסקופא      
תודובעהו םיוולנה םירזיבאה לכ ללוכ , 52      

  3,087.00   441.00     7.00 עוציבל תושרדנה 'חי   
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מ"ס 06 רטוקב תינקת םילבכ רבעמ תחוש     12.090
הריפח ללוכ,מ"ס 021 קמועב ימורט ןוטבמ      
ץצחו םוטיא ,םיחתפ תנכה ,טוליש ,רזוח יולימו      
ןייוזמ ןוטב תרקת ,B 521  הסכמ ,תיתחתב      

  5,800.00 1,160.00     5.00 'פמוק , 984.י.ת יפל ימורט 'חי   
      
הסכמ ןיבש ריחמב שרפהה רובע  תפסות     12.095
תקיצימ יושע הסכמל רבעמ תחוש לש ןוטב      
הקיציב עובט תליא תייריע למס ללוכ ןקלוו      
תרגסמ תוברל הסכמ לע יטנוולרה בותיכהו      

  1,225.00   245.00     5.00 521B הסכמל ןקלוו תקיצימ תעבורמ 'חי   
      
06 רטוקב תיכנא הדורטקלאל הקראה תחוש      12.100
תנכה ,טוליש ללוכ ,מ"ס 05 קמועו מ"ס      
, B 521 הסכמ ,תיתחתב ץצחו םוטיא ,םיחתפ      
תובכשב רקובמ קודיה ,רובה תריפח ללוכ      

  2,700.00   900.00     3.00 .הריפח יפדוע קוליסו אתהביבס 'חי   
      
הסכמ ןיבש ריחמב שרפהה רובע  תפסות      12.105
תקיצימ יושע הסכמל הקראה תחוש לש ןוטב      
הקיציב עובט תליא תייריע למס ללוכ ןקלוו      
תרגסמ תוברל הסכמ לע יטנוולרה בותיכהו      

    735.00   245.00     3.00 521B הסכמל ןקלוו תקיצימ תעבורמ 'חי   
      
ןוולוגמ הדלפ טוממ תיכנא הקראה תדורטקלא      12.110
ךילומ ללוכ ,'מ 3 ךרואבו מ"מ 0.91 רטוקב      
הרואתה דומעל הדורטקלא ןיב רוביחל תשוחנ      
םירזיבאהלכו טוליש ללוכ ,הרואת תייזכרמ וא      

  1,290.00   430.00     3.00 םישרדנה 'חי   
      
, הבוג רטמ 0.11 דע םייק הרואת דומע קוריפ      12.115
, רובה לש קדוהמ יולימו דוסיה תאצוה ללוכ      
,הרואת יפוגו איהש גוס לכמ עורז קוריפ ללוכ      
םיקרופמ הרואת יפוג וא/ו דומעה תלבוה ללוכ      

  7,126.00 1,018.00     7.00 'פמוק ,רשואמ םוקמל דוסיו , 'חי   
      
ינכמ ילכ םע תודובע רובע םולשת תפסות     12.116
םייקה הרואתה דומע דוסי תריבש ךרוצל      
םילבכה לע הרימש םע( קוריפל דעוימה      
ביבסמ תפסונ הביצח/ הריפח וא/ו )םימייקה      
דע קמועבו רטמ 0.1 דע החורב דומעה דוסיל      

  2,000.00   500.00     4.00 'פמוק רטמ 0.1  
      
הבוג רטמ 0.11 דע םייק הרואת דומע קוריפ      12.120
אוהש גוס לכמ עורז ללוכ תורבחתה ךרוצל      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק .הרואת יפוגו  
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שדח דוסי לע קוריפמ הרואת דומע תנקתה     12.130
רחאל וא ןנכותמה שדח םוקמב םייק וא/ו      
דוסי תטלפ ץופישו יוקינ ללוכ ,תורבחתה      

    900.00   900.00     1.00 שרדנכ 'חי   
      
תיזכרמ וא/ו ,םייק הרואת דומעל תורבחתה      12.145
,ןודומע וא/ו,השדח וא תמייק תובוחר רואמ      
תודובעה לכ ללוכ יעקרק הרואת ףוג וא/ו      

  1,200.00   600.00     2.00 'פמוק 'פמוק ,רוביחה  תמלשהל םישורדה םירמוחו  
      
דומע לע קוריפמ אוהש גוס לכמ עורז תנקתה     12.150

    300.00   300.00     1.00 .הבוג רטמ 0.11 דע הרואת 'חי   
      
לע קוריפמ אוהש גוס לכמ הרואת ףוג תנקתה     12.155
ללוכ ,רטמ 0.21 דע  הבוגב הרואת דומע      
שגממ םייק לבכ ללוכ,ףוגה דויצו שגמה טוויח      

    300.00   300.00     1.00 . הרואתה ףוגל דע םירזיבא 'חי   
      
קדוב י"ע הרואת תכרעמב תרוקיב עוציב     12.170
ןמזב קדוב יוויל ,תינכת תשגה ללוכ ,ךמסומ      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק קדובה תשירד יפל רזע תודובע לכו תרוקיבה  
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.205
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
0.8 הבוגב לוגע ךתח לעב ינוק דומעה . עורזה      
לש הסכמל CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ ,'מ      

  3,540.00 3,540.00     1.00 0.1 ךרואב םירזיבא את 'חי   
      
את חתפ רובע הרואתה דומע ריחמל תפסות      12.206

    300.00   300.00     1.00 ףסונ םירזיבא 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.210
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
הבוגב לוגע ךתח לעב ינוק דומעה . עורזה      
CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ ,'מ 08.6      

 10,515.00 3,505.00     3.00 0.1 ךרואב םירזיבא את לש הסכמל 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע      12.220
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
0.5 הבוגב לוגע ךתח לעב ינוק דומעה . עורזה      
לש הסכמל CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ ,'מ      

 18,690.00 2,670.00     7.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את 'חי   
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תודימב הבוג רטמ 0.8 הרואת דומעל דוסי     12.345
תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 001/08/08      
ךרואב 1 4/1" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס ,רוב      
רובע מ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ 056      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז ילבכ      
, 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

  4,180.00 1,045.00     4.00 .ףצקומ 'חי   
      
תודימב הבוג רטמ 0.5 הרואת דומעל דוסי      12.360
,רוב תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 08/06/06      
005 ךרואב 4/3" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס      
ילבכרובע מ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז      
, 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

  5,180.00   740.00     7.00 .ףצקומ 'חי   
      
דומעה תיתחתל םוינימולא חפמ ןנגוסמ רזיבא     12.375
X 056 056 דע רזיבאה לש הנותחת הדימב      

  5,170.00   470.00    11.00 מ"מ 'חי   
      
REPOOC לש DEL  NOIVAN הרואת ףוג     12.377
    ,R2T-20-NVN , K0004 , W701 , ללוכ  
שגממ X 3 5.2 לבכ ללוכ ,הקלדה דויצו הרונ      

 11,850.00 3,950.00     3.00 'פמוק ,הרואתה ףוגל דעו 'חי   
      
, PEVIF לש IAK  DEL  W 94 הרואת ףוג      12.565
    K0004 ,Am 007, ללוכ ,הקלדה דויצ ללוכ  

 31,400.00 3,140.00    10.00 .הרואתה ףוגל דעו שגממ X 3 5.2 ר"ממ  לבכ 'חי   
      
0.5 הבוגב תנקתומ "קבח" הרצק הדיחי עורז     12.654
תומלצמ דומע( הבוג רטמ 0.8 דומע לע רטמ      

    280.00   280.00     1.00 טרפ יפל - )החטבא 'חי   
      
,ןונכת יפל - תיווז , טרפ יפל תינוק הדיחי עורז     12.655

  1,098.00   366.00     3.00 הבוג רטמ 08.6 הרואת דומע רובע 'חי   
      
תשירד יפל( המלצמ רובע הדיחי עורז      12.656

    366.00   366.00     1.00 הבוג רטמ 0.8 הרואת דומע רובע )ןימזמה 'חי   
      
, טרפ יפל )תולעמ 081 ( הלופכ  הרצק עורז      12.657
רטמ 0.5 הרואת דומע רובע ,ןונכת יפל - תיווז      

  1,000.00   500.00     2.00 הבוג 'חי   
      
יפל - תיווז , טרפ יפל הדיחי  הרצק עורז      12.658

  1,400.00   280.00     5.00 הבוג רטמ 0.5 הרואת דומע רובע ,ןונכת 'חי   
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ע"ש וא וקסינ לש EEC-71 םימ ןגומ עקש     12.695
    61A ת"מאמ תפסות ללוכ הרואת דומעל A  
    61X 1 01 ק"זAK שימג לבכו םירזיבא שגמל  
    5.2X3 הייטה םע היהי עקשה .'פמוק ,ר"ממ  
קוזיח .םשג ימ תרידח תעינמל הטמ יפלכ      
ונכוהש םירוחב םיגרב י"ע היהי דומעל עקשה      

    928.00   232.00     4.00 .ןווליגה םרטב דעומ דועבמ 'חי   
      
וילאמ הבכ ךילומ יתלב רמוחמ םירזיבא שגמ     12.700
םילקימיכ ,היזורוקב דימע , 657 .י.תב שרדנכ      
ינש ללוכ ,הילת הבוג לכל המאתה וו לעב ,שאו      
םע םייבטוק וד םייטמוטוא יצח םיחיטבמ      
לודומ ילעב AK  01  ק"ז CA 01 ספא קותינ      
ע"ש וא IXEGOS םיקדהמ קולב ,  דחא      
תעיגנ ינפב הנגה םע םילבכה ךתחל םימיאתמ      

    840.00   420.00     2.00 טוא יצח םיחיטבמל ספ ללוכ ,עבצא 'חי   
      

  3,033.00   337.00     9.00 דחא הרואת ףוג רובע םירזיבא שגמ ךא ,ל"נכ 'חי  12.705
      
וילאמ הבכ ךילומ יתלב רמוחמ םירזיבא שגמ      12.712
םילקימיכ ,היזורוקב דימע , 657 .י.תב שרדנכ      
ללוכ ,הילת הבוג לכל המאתה וו לעב ,שאו      
םימיאתמ ע"ש וא IXEGOS םיקדהמ קולב      
,עבצא תעיגנ ינפב הנגה םע םילבכה ךתחל      
לוכה - טוליש ,הנגה הסכמ ,םירפוטס ,ספ ללוכ      
שגמ אתב הנקתהל דעוימ שגמה .טרפ יפל      

    300.00   300.00     1.00 ובק חתמ לבכ רובע ןוילעה םירזיבא 'חי   
      
, A23 X 3  דע יטמוטוא יצח חיטבמ תפסות     12.720

    420.00   420.00     1.00 01AK ק"ז 'חי   
      
03 תושיגר A04 X 4 דע   תחפ רסממ      12.721

    385.00   385.00     1.00 רפמאילימ 'חי   
      
ןונכתה תושירדל םאתהב הרואת ידומע רופסמ     12.735

    330.00    30.00    11.00 ןימזמה וא/ו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

921,649.00 םירתוחה לועשמ כ"הס
קובץ: צאלים   .../244 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

 
30/08/2017
דף מס':     244 םילאצ כש גורדש

)ףודרה(בלח תפיט ןוינח 70 הנבמ
      

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       
      
0 קרפ תת      
      
לוחכה וקה תולובגב חטשה תיסכת לכ קוריפ     01.002
ללוכ רשואמ הכיפש רתאל יוניפו תינכתה לש      
תקתעה וא/ו התירכ ,תוגרדמ,תוקעמ,טוליש      
ללוכו הייריעהו חקפמה תויחנהל םאתהב םיצע      
תא םימאות םניאש םימייקה םיטנמלאה לכ      
הנכהל שרדנה לכו עוציבל חותיפה תוינכת      
םילבוג םיחטשלו םיסכנל תויורבחתהל      
אוה ריחמה .חטשב חקפמה תייחנהל םאתהבו      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .הז ףיעסל תפסות םוש היהת אלו יפוס  
      
יאתו הטילק יאת ,תוחוש לש סלפמ תמאתה     01.110

    800.00   400.00     2.00 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      

  1,100.00 1,100.00     1.00 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      

  1,400.00 1,400.00     1.00 תמייק הרקת קוליסו קורפ ללוכ 'חי   
      
ם "ו ג א ו  ם י ע צ מ  30 ק ר פ       
      
0 קרפ תת      
      
,מ"ס 6 דע 5 -כ קמועל םייק עצמב הריפח     03.010
הבטרה ,השירח עוציבו ,רופחה רמוחה קוליס      
תיתש תלבקל ,םייק עצמ ינפ לש קודיהו      
םיחטשב לוח רוזיפ ינפל תקדוהמו תסלופמ      

 21,000.00     7.00 3,000.00 ףוצירל םידעוימה ר"מ   
      
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       
      
0 קרפ תת      
      
עבצב תובלתשמ םינבאב תוינחו תועסמ ףוציר     06.010
וא 02/01 תוינבלמ ,מ"ס 6 יבועב רופא      

220,500.00   105.00 2,100.00 2A טרפ יפל ,מ"ס 02/02 תויעוביר ר"מ   
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תובלתשמ םינבאב םיליבש תוכרדמ ףוציר     06.020
יפל(והשלכ ןווגב ןבל טלמ סיסב לע תוינועבצ      
6 יבועב )31A טרפב תטרופמ םיעבצ תלבט      
,01/01 תויעוביר וא ,02/01 תוינבלמ ,מ"ס      

 88,000.00   110.00   800.00 95A,85A טרפ יפל ,02/02 ר"מ   
      
םאות יסקופא עבצב םיכנ תיינח לש העיבצ     06.040
ןווגב הכנ למס ןומיס ללוכ לוחכ ןווגב םישיבכל      
תשירדו תושיגנ תושירד,ןקתה יפלו והשלכ      

  1,000.00   500.00     2.00 'פמוק 2A טרפ יפל ,תימוקמה תושרה  
      
םע מ"ס 02/02 םירוועל ןומיס ןבאב ףוציר     06.050
תרצות מ"ס 6 יבועב ,והשלכ ןווגב תוטילב      
,ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא"      

  2,300.00   230.00    10.00 .34A טרפ יפל ר"מ   
      
תובלתשמ םינבאב תוריש תעוצר ףוציר     06.061
תודימב "הטקש הנייס" ןבא סופיטמ תוינועבצ      
תרצות בוהצ ןווגב ,מ"ס 6 יבועב מ"ס 5.7/5.7      
תינכת יפלו 95A,85A טרפ יפל "ןייטשרקא"      

 11,600.00   116.00   100.00 ףוציר ר"מ   
      
והשלכ ןווגב תובלתשמ םינבאל ריחמ תפסות     06.090

 42,000.00    20.00 2,100.00 מ"ס 6 םוקמב מ"ס 8 יבוע רובע ר"מ   
      
52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     06.140
,ןוטב בג ללוכ ,םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס      

 46,350.00   103.00   450.00 1E טרפ יפל רטמ   
      
רופא עבצב מ"ס 05/02/01 תודימב ןג ןבא     06.190

  4,500.00    75.00    60.00 3E טרפ יפל ,ןוטב בגו דוסי ללוכ רטמ   
      
4-מ בכרומ ימורט טנמלאמ ץעל המוג םוחית     06.211
והשלכ ןווגב ילכירדא ןוטב רמגב םוחית ינבא      
רטוק ,מ"ס 51/021/021 לש תוינוציח תודימבו      
תרצותמ ,ץעה גוס יפל מ"ס 08/06 ימינפ      
תריפח ללוכ בוקנה ריחמה .ע"ש וא ןייטשרקא      
תודימב ץעל לודיג תיב רובע רוב      
םע ןג תמדאב יולימו מ"ס 001/001/002      
ללוכ ןנכתמהו חקפמה תושירד יפל טסופמוק      
ץעה עזג יבועל םאתהב טנמלאה תבחרה      

 26,610.00   887.00    30.00 'פמוק .33E טרפב רומאה לכ יפלו םישרושהו  
      
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       
      
0 קרפ תת      
      
תתוסמ   רמגב "57 םתור" םגד ןוטב ןותפשא     08.121
ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ הסכמ ללוכה      
ט"קמ "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק      

  3,144.00 1,048.00     3.00 02O טרפ יפלו ע"ש וא 5843 'חי   
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ח ו ת י פ -ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
הייקשה      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
הליבומ תרנצ .הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
לעמ ןומיס טרס םע םודא עבצב לוורשה ךותב      
םיבשומ םימ : בותיכ ללוכ      
      
01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     10.100

 19,200.00    64.00   300.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב רטמ   
      
01 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     10.102
טוח תוברל NS-8 גוסמ מ"מ 011 רטוקב      

 10,500.00   105.00   100.00 ןוליינמ הלחשה רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב הייקשה תרנצל הרקב את     10.321
תבכש , הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 001 קמועב      
ללוכ 521B ןיממ הסכמו מ"ס 02 יבועב ץצח      

 15,750.00 1,575.00    10.00 תרוקיבה את דועי טוליש 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     10.322
עבורמ וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

  4,000.00   400.00    10.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי   
      
ח ו ת י פ -ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
תועיטנו ןוניג      
      
תפסותב ,הפונמ תיתליא הבצחמ לוח     11.101
ןשדו ר"מל רטיל 04 לש רועישב טסופמוק      
לוחה .ר"מל םרג 05/04 לש רועישב שאר      

  4,500.00    90.00    50.00 .ונממ םיחלמה קוליסל הפיטש רובעי ק"מ   
      
ה ר ו א ת  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
0.8 קרפ תת      
      
הנקתהו הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ :הרעה      
      
טרפמו  ץוח תרואתל יללכ טרפמ האר :הרעה      
80 קרפ למשח ינקתמל יללכ      
      
וא/ו םילבכל  הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     12.005
יוסיכו דופיר ללוכ ,םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
תרזחה ,ןומיס טרס , הלעתה יולימ ,לוח      
הריפחה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      
ריחמה , מ"ס 06 בחורו מ"ס  021 דע קמועב      

  6,210.00    69.00    90.00 רוניצ ללוכ אל 'חי   
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קוריפ וא/ו/םינוטב/טלפסא חטשמ תייצח      12.007
העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ חטשב ףוציר      
ךותיח ללוכ , שרדייש ינכמ ילכ לכ תועצמאב      
תובכשה קמועב םייק ןוטב/טלפסא תריבשו      
הביצחו הריפח ,איהש הבכש לכבו תומייקה      
,מ"ס 051 דע קמועל םיידי תודובעב תוברל      

  1,725.00    75.00    23.00 תרנצה תומכל םאתהב שרדנה בחורב רטמ   
      
ףוציר וא/ו םינוטב/טלפסא חטשמ ןוקית      12.008
ללוכ העונת ייא וא/ו תוכרדמ ,םישיבכ חטשב      
רופחה רמוחה תפלחה ,לוח יוסיכו דופיר      
ןוקית ,ינקית ןומיס טרס , .M.S.L.C ןוטבב      
,טלפסאה תקפסא ללוכ םח טלפסאב שיבכה      
בצמה תרזחה ,תופצרמהו הפש ינבא ,ןוטבה      

  2,530.00   110.00    23.00 הריפח יפדוע יוניפו ותומדקל רטמ   
      
"הרבוק" יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ     12.010
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב      
םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      

  1,995.00    19.00   105.00 .תורוניצה ןיב םימוטא רטמ   
      
יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ      12.015
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב "הרבוק"      
מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ טוח      

  1,400.00    14.00   100.00 .תורוניצה ןיב םימוטא םירוביחו רטמ   
      
יבוע ,מ"מ 411 רטוקב ןוולוגמ הדלפ רוניצ     12.025
םע תויובלטצהב החנהל מ"מ 69.3 ןפוד      
הכישמ טוח ללוכ ,תונוש תוכרעמ תויתשת      

  2,000.00   200.00    10.00 מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ רטמ   
      
יבוע 01 גרד 4" רטוקב חישק CVP רוניצ      12.030
שיבכ תייצחב הנקתהל מ"מ 2.4 ןפוד      
הכישמ טוח ללוכ ,חקפמה הרויש תומוקמבו      
םימוטא םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ      

    630.00    42.00    15.00 .תורוניצה ןיב רטמ   
      
ר"ממ UC 53 יולג תשוחנ  הקראה ךילומ     12.035

  4,930.00    29.00   170.00 הנכומ הריפחב רטמ   
      
61X 5 גוסמ יעקרק - תת יטסלפומרט לבכ      12.040
    EPLX  דומעל רבוחמו רוניצב לחשומ ר"ממ  

 10,200.00    60.00   170.00 רוניצ ללוכ אל ריחמה .הרואת תייזכרמ וא/ו רטמ   
      
וא X 4 05 ר"ממ דע םילבכל תצווכתמ הפומ     12.065
ר"ממ דע םילבכ רובע M 3 המגודכ יסקופא      
תודובעהו םיוולנה םירזיבאה לכ ללוכ , 52      

 10,584.00   441.00    24.00 עוציבל תושרדנה 'חי   
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06 רטוקב תיכנא הדורטקלאל הקראה תחוש     12.100
תנכה ,טוליש ללוכ ,מ"ס 05 קמועו מ"ס      
, B 521 הסכמ ,תיתחתב ץצחו םוטיא ,םיחתפ      
תובכשב רקובמ קודיה ,רובה תריפח ללוכ      

  1,800.00   900.00     2.00 .הריפח יפדוע קוליסו אתהביבס 'חי   
      
הסכמ ןיבש ריחמב שרפהה רובע  תפסות     12.105
תקיצימ יושע הסכמל הקראה תחוש לש ןוטב      
הקיציב עובט תליא תייריע למס ללוכ ןקלוו      
תרגסמ תוברל הסכמ לע יטנוולרה בותיכהו      

    490.00   245.00     2.00 521B הסכמל ןקלוו תקיצימ תעבורמ 'חי   
      
ןוולוגמ הדלפ טוממ תיכנא הקראה תדורטקלא      12.110
ךילומ ללוכ ,'מ 3 ךרואבו מ"מ 0.91 רטוקב      
הרואתה דומעל הדורטקלא ןיב רוביחל תשוחנ      
םירזיבאהלכו טוליש ללוכ ,הרואת תייזכרמ וא      

    860.00   430.00     2.00 םישרדנה 'חי   
      
, הבוג רטמ 0.11 דע םייק הרואת דומע קוריפ      12.115
, רובה לש קדוהמ יולימו דוסיה תאצוה ללוכ      
,הרואת יפוגו איהש גוס לכמ עורז קוריפ ללוכ      
םיקרופמ הרואת יפוג וא/ו דומעה תלבוה ללוכ      

 12,216.00 1,018.00    12.00 'פמוק ,רשואמ םוקמל דוסיו , 'חי   
      
ינכמ ילכ םע תודובע רובע םולשת תפסות     12.116
םייקה הרואתה דומע דוסי תריבש ךרוצל      
םילבכה לע הרימש םע( קוריפל דעוימה      
ביבסמ תפסונ הביצח/ הריפח וא/ו )םימייקה      
דע קמועבו רטמ 0.1 דע החורב דומעה דוסיל      

  4,500.00   500.00     9.00 'פמוק רטמ 0.1  
      
קדוב י"ע הרואת תכרעמב תרוקיב עוציב     12.170
ןמזב קדוב יוויל ,תינכת תשגה ללוכ ,ךמסומ      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק קדובה תשירד יפל רזע תודובע לכו תרוקיבה  
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע      12.207
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
הבוגב לוגע ךתח לעב ינוק דומעה . עורזה      
CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ ,'מ 08.7      

 21,240.00 3,540.00     6.00 רטמ 0.1  ךרואב םירזיבא את לש הסכמל 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.220
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
0.5 הבוגב לוגע ךתח לעב ינוק דומעה . עורזה      
לש הסכמל CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ ,'מ      

 18,690.00 2,670.00     7.00 0.1 ךרואב םירזיבא את 'חי   
      
      
      
      

קובץ: צאלים   .../249 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

 
30/08/2017
דף מס':     249 םילאצ כש גורדש

)ףודרה(בלח תפיט ןוינח 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תודימב הבוג רטמ 0.9 הרואת דומעל דוסי      12.340
תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 021/001/001      
ךרואב 4/1 1" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס ,רוב      
רובעמ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ 008      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז ילבכ      
, 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

  8,850.00 1,475.00     6.00 .ףצקומ 'חי   
      
תודימב הבוג רטמ 0.5 הרואת דומעל דוסי     12.360
,רוב תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 08/06/06      
005 ךרואב 4/3" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס      
ילבכרובע מ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז      
, 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

  5,180.00   740.00     7.00 .ףצקומ 'חי   
      
דומעה תיתחתל םוינימולא חפמ ןנגוסמ רזיבא     12.375
X 056 056 דע רזיבאה לש הנותחת הדימב      

  6,110.00   470.00    13.00 מ"מ 'חי   
      
REPOOC לש DEL  NOIVAN הרואת ףוג      12.386
    ,3T-30-NVN , K0004 , W751 , הרונ ללוכ  
דעו שגממ X 3 5.2 לבכ ללוכ ,הקלדה דויצו      

 34,320.00 4,290.00     8.00 'פמוק ,הרואתה ףוגל 'חי   
      
, PEVIF לש IAK  DEL  W 94 הרואת ףוג     12.565
    K0004 ,Am 007, ללוכ ,הקלדה דויצ ללוכ  

 21,980.00 3,140.00     7.00 .הרואתה ףוגל דעו שגממ X 3 5.2 ר"ממ  לבכ 'חי   
      
,ןונכת יפל - תיווז ,טרפ יפל הרצק הדיחי עורז      12.658

  1,960.00   280.00     7.00 הבוג רטמ 0.5  הרואת דומע רובע  'חי   
      
- תיווז ,טרפ יפל )תולעמ 081( הלופכ עורז      12.660

  1,120.00   560.00     2.00 הבוג רטמ 08.7 הרואת דומע רובע  ,ןונכת יפל 'חי   
      
רובע  ,ןונכת יפל - תיווז ,טרפ יפל הדיחי עורז      12.671

  1,580.00   395.00     4.00 הבוג רטמ 08.7  הרואת דומע 'חי   
      
ע"ש וא וקסינ לש EEC-71 םימ ןגומ עקש      12.695
    61A ת"מאמ תפסות ללוכ הרואת דומעל A  
    61X 1 01 ק"זAK שימג לבכו םירזיבא שגמל  
    5.2X3 הייטה םע היהי עקשה .'פמוק ,ר"ממ  
קוזיח .םשג ימ תרידח תעינמל הטמ יפלכ      
ונכוהש םירוחב םיגרב י"ע היהי דומעל עקשה      

  1,392.00   232.00     6.00 .ןווליגה םרטב דעומ דועבמ 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: צאלים   .../250 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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30/08/2017
דף מס':     250 םילאצ כש גורדש

)ףודרה(בלח תפיט ןוינח 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וילאמ הבכ ךילומ יתלב רמוחמ םירזיבא שגמ      12.700
םילקימיכ ,היזורוקב דימע , 756 .י.תב שרדנכ      
ינש ללוכ ,הילת הבוג לכל המאתה וו לעב ,שאו      
םע םייבטוק וד םייטמוטוא יצח םיחיטבמ      
לודומ ילעב AK  01  ק"ז CA 01 ספא קותינ      
ע"ש וא IXEGOS םיקדהמ קולב ,  דחא      
תעיגנ ינפב הנגה םע םילבכה ךתחל םימיאתמ      

    840.00   420.00     2.00 וא יצח םיחיטבמל ספ ללוכ ,עבצא 'חי   
      
וילאמ הבכ ךילומ יתלב רמוחמ םירזיבא שגמ     12.705
םילקימיכ ,היזורוקב דימע , 657 .י.תב שרדנכ      
ללוכ ,הילת הבוג לכל המאתה וו לעב ,שאו      
קותינ םע םייבטוק וד םייטמוטוא יצח חיטבמ      
,  דחא לודומ ילעב AK  01  ק"ז CA 01 ספא      
םימיאתמ ע"ש וא IXEGOS םיקדהמ קולב      
,עבצא תעיגנ ינפב הנגה םע םילבכה ךתחל      

  3,707.00   337.00    11.00 יטמוטוא יצח םיחיטבמל ספ ללוכ 'חי   
      
, A23 X 3  דע יטמוטוא יצח חיטבמ תפסות     12.720

    420.00   420.00     1.00 01AK ק"ז 'חי   
      
ןונכתה תושירדל םאתהב הרואת ידומע רופסמ     12.735

    390.00    30.00    13.00 ןימזמה וא/ו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

730,803.00 )ףודרה(בלח תפיט ןוינח כ"הס
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30/08/2017
דף מס':     251 םילאצ כש גורדש

בויבו םימ תודובע 75 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ל ל כ  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ד ו ב ע  5.10 ק ר פ  ת ת       
      
גרד  001EP יושע מ"מ 57 רטוקב ינמז רוניצ     01.5.040
/ בוחרה עטק יפל םינמז םיתב ירוביח םע 21      
תשרל ינמז רוביח ללוכ .רבודמ וב לועשמ      
ינפל תחתמו לע תמלשומ הנקתה ללוכ , םימה      

 60,000.00   120.00   500.00 .קוריפ ללוכו עקרקה רטמ   
      
קמועו רטוק ,גוס לכמ ןשי בויב/םימ וק קוריפ     01.5.041

 75,000.00    75.00 1,000.00 רשואמ ךפש רתאל יוניפ ללוכ רטמ   
      

 90,000.00   300.00   300.00 mslc ןוטב  ק"מ  01.5.042
      
הסכמו  תינוניב הרקתב שומיש רובע התחפה     01.5.043

   -450.00  -450.00     1.00 רטוק לכב בויבו םימ תוחושל B-521 ןיממ 'חי   
      
בויבו םימ רוניצ תובלטצהב הנגה ילוורש     01.5.044

 57,000.00   190.00   300.00 מ"מ 513 דע רטוקב רטמ   
      
ם י מ  - ן ו ל י ס  ל י ב ש  ת י ר י נ  ב ו ח ר  20 ק ר פ       
      
ר י ח מ ה ( ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  1.20 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ       
      
תחנומ מ"מ 011 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     02.1.085

 16,660.00   238.00    70.00 םיחפס ללוכ 'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     02.1.086

 22,890.00   327.00    70.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב רטמ   
      
חנומ מ"מ 522 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     02.1.090

220,000.00   550.00   400.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב רטמ   
      
דע רטוקב םייק וקל  שדח םימ וק תורבחתה     02.1.160
תודובע תוברל רוניצ גוס לכב מ"מ 002      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה הנכהה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

 11,406.00 1,901.00     6.00 .תויושרה 'חי   
      
מ"מ 552 רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     02.1.161
רטוקב ןליתאילופמ םייק םימ וקל  ןליטאילופמ      
רותיא , תושורדה הנכהה תודובע תוברל  522      
ותומדקל בצמה תרזחהו וזוקינ , ותריגס , וקה      

  7,606.00 3,803.00     2.00 .תויושרה םע םואתב לכה , 'חי   
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30/08/2017
דף מס':     252 םילאצ כש גורדש

בויבו םימ תודובע 75 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"מ 552 רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     02.1.162
61" דע רטוקב  םייק םימ וקל  ןליטאילופמ      
, וקה רותיא , תושורדה הנכהה תודובע תוברל      
לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו וזוקינ , ותריגס      

  7,605.00 7,605.00     1.00 .תויושרה םע םואתב 'חי   
      
ללוכ הדלפ ץניא 61 רוניצב הט תמוצ לוטיב     02.1.170
,ותומדקל בצמה תרזחהו הריפח ,םימ תקספא      

 14,260.00 7,130.00     2.00 .רוניצ עטק תנקתהו הט רבחמ קוריפ 'חי   
      
שדחה וקהש ,תומייק םימ תוכרעמ קוריפ     02.1.180
יולימו םיפוגמ תוחוש קוריפ  ללוכ .ףילחמ      
,)חקפמ תייחנה יפל( ןוטב / א גוס עצמב      
םירמוחמה קוליס 'וכו שרגמ ירוביח ,םיטנרדה      
יוסיכה בצמ תרזחהו חקפמה הרויש םוקמל      
תויחנהל םאתהב לוכה .הביבסב בצמל      

 11,000.00 11,000.00     1.00 'פמוק חקפמה  
      
תוברל ,2" דע תמייק הדידמ תכרעמל רוביח     02.1.240

    955.00   191.00     5.00 .םינשי תרנצ יעטק קוליסו קותינ 'חי   
      
תוברל ,2" לעמ תמייק הדידמ תכרעמל רוביח     02.1.241

  2,140.00   428.00     5.00 .םינשי תרנצ יעטק קוליסו קותינ 'חי   
      
םיזרב 2 ,םימ דמ תוברל 1" רטוקב םימ רובח     02.1.242
ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 1"      
ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה      
'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע      

  1,902.00 1,902.00     1.00 . הקראה "רשג"ו 'חי   
      
2 ,םימ דמ תוברל 5.1" רטוקב  םימ רובח     02.1.243
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 1" םיזרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      
יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ      

  2,377.00 2,377.00     1.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע 'חי   
      
םיזרב 2 ,םימ דמ תוברל 2" רטוקב  םימ רובח     02.1.244
ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 1"      
ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה      
'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע      

  2,852.00 2,852.00     1.00 . הקראה "רשג"ו 'חי   
      
ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
הדבכ הרקת םע מ"ס 001 רטוקב הרקב את     02.2.007
םע 004D ןיממ מ"ס 06 רטוקב תקצי הסכמ      
תוברל רטמ 05.1 דע קמועב דיגאת למס      

  2,852.00 2,852.00     1.00 .ץצח תפציר 'חי   
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דף מס':     253 םילאצ כש גורדש

בויבו םימ תודובע 75 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הדבכ הרקת םע מ"ס 521 רטוקב הרקב את     02.2.008
םע 004D ןיממ מ"ס 06 רטוקב תקצי הסכמ      
תוברל רטמ 05.1 דע קמועב דיגאת למס      

 17,590.00 3,518.00     5.00 .ץצח תפציר 'חי   
      
הדבכ הרקת םע מ"ס 051 רטוקב הרקב את     02.2.009
םע 004D  ןיממ מ"ס 06 רטוקב תקצי הסכמ      
תוברל רטמ 00.2 דע קמועב דיגאת למס      

 10,076.00 5,038.00     2.00 .ץצח תפציר 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  4" רטוקב זירט ףוגמ     02.2.041
    SRT/LRT ,"בכוכה" L/S-OKE ללוכ.ע"ש וא  

  6,561.00 2,187.00     3.00 רסרד ןגוא 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  6" רטוקב זירט ףוגמ     02.2.042
    SRT/LRT , "בכוכה" L/S-OKE ללוכ .ע"ש וא  

  5,324.00 2,662.00     2.00 רסרד ןגוא 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 01" רטוקב זירט ףוגמ     02.2.043

 17,300.00 8,650.00     2.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
2" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריוא םותסש     02.2.100
זרב ללוכ ע"ש וא D-050 םגד .י.ר.א" תמגוד      
ףקז יבג לע ןקתומ  'ץניא 2 רטוקב ירודכ      

  3,565.00 3,565.00     1.00 .טנרדיה 'חי   
      
4" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     02.2.150
ןקתמ חללוכ .ע"ש וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות      
עטק םע ישאר וקל רוביח ללוכו 4"  הריבש      

 19,964.00 2,852.00     7.00 רטמ 3 דע רוניצ 'חי   
      

  1,236.00 1,236.00     1.00 רטוק לכב בויב/םימ תחושל ףחס תעבט 'חי  02.2.151
      
ב ו י ב ו  ם י מ  - ל ה י  ב ו ח ר  30 ק ר פ       
      
ר י ח מ ה ( ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  1.30 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ       
      
תחנומ מ"מ 513 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     03.1.095

341,250.00   875.00   390.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
תחנומ מ"מ 57 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     03.1.097

  4,500.00   180.00    25.00 םיחפס ללוכ קמוע לכב רטמ   
      
תחנומ מ"מ 05 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     03.1.098

  3,325.00   133.00    25.00 םיחפס ללוכ קמוע לכב רטמ   
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וקל מ"מ 513  רטוק  שדח םימ וק תורבחתה     03.1.161
תוברל ןליתאילופ מ"מ 061 רטוקב םייק      
, וקה רותיא , תושורדה הנכהה תודובע      
לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו וזוקינ , ותריגס      

  8,556.00 4,278.00     2.00 .תויושרה םע םואתב 'חי   
      
וקל מ"מ 513  רטוק  שדח םימ וק תורבחתה     03.1.162
הנכהה תודובע תוברל  ץניא 01רטוקב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

  8,555.00 8,555.00     1.00 .תויושרה 'חי   
      
שדחה וקהש ,תומייק םימ תוכרעמ קוריפ     03.1.180
יולימו םיפוגמ תוחוש קוריפ  ללוכ .ףילחמ      
,)חקפמ תייחנה יפל( ןוטב / א גוס עצמב      
םירמוחמה קוליס 'וכו שרגמ ירוביח ,םיטנרדה      
יוסיכה בצמ תרזחהו חקפמה הרויש םוקמל      
תויחנהל םאתהב לוכה .הביבסב בצמל      

 11,000.00 11,000.00     1.00 'פמוק חקפמה  
      
תוברל ,2" דע תמייק הדידמ תכרעמל רוביח     03.1.240

    955.00   191.00     5.00 .םינשי תרנצ יעטק קוליסו קותינ 'חי   
      
תוברל ,2" לעמ תמייק הדידמ תכרעמל רוביח     03.1.241

  2,140.00   428.00     5.00 .םינשי תרנצ יעטק קוליסו קותינ 'חי   
      
םיזרב 2 ,םימ דמ תוברל 1" רטוקב םימ רובח     03.1.242
ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 1"      
ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה      
'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע      

  1,902.00 1,902.00     1.00 . הקראה "רשג"ו 'חי   
      
2 ,םימ דמ תוברל 5.1" רטוקב םימ רובח     03.1.243
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 1" םיזרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      
יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ      

  2,377.00 2,377.00     1.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע 'חי   
      
םיזרב 2 ,םימ דמ תוברל 2" רטוקב םימ רובח     03.1.244
ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 1"      
ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה      
'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע      

  2,852.00 2,852.00     1.00 . הקראה "רשג"ו 'חי   
      
תחנומ מ"מ 522 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     03.1.300

192,500.00   550.00   350.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
וא 6 וא 4 ףוגמל( מ"ס 001 רטוקב הרקב את     03.1.340
004D ןיממ מ"ס 06 רטוקב הסכמ )'ץניא 8      

  5,704.00 2,852.00     2.00 .ץצח תפציר תוברל רטמ 05.1 דע קמועב 'חי   
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב הסכמ םע מ"ס 521 רטוקב הרקב את     03.1.351
רטמ 05.1 דע קמועב 004D ןיממ מ"ס 06      

 10,554.00 3,518.00     3.00 .ץצח תפציר תוברל 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 8" רטוקב זירט ףוגמ     03.1.360

 11,178.00 5,589.00     2.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3X2" לופכ טנרדיה     03.1.370
ע"ש וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות 6" רטוקב      
ישאר וקל רוביחו 'ץניא 6 הריבש ןקתמ ללוכ      

 11,409.00 3,803.00     3.00 ךרוא רטמ 3 דע 'חי   
      
ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  2.30 ק ר פ  ת ת       
      
ימורט ןוטבמ ,םיפוגמ רובע ינבלמ הרקב את     03.2.010
דע קמועב 001/021 תודימב רתאב קוצי וא      
מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצי הסכמ םע ,'מ 5.1      

  5,228.00 5,228.00     1.00 .הדירי יבלשו 052C ןיממ 'חי   
      
004D ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות     03.2.017

    761.00   761.00     1.00 מ"ס 051/021 תודימב םירזיבא תחושל 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 21" רטוקב זירט ףוגמ     03.2.045

  9,696.00 9,696.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
ללוכ 2" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריוא םותסש     03.2.099
םגד ".י.ר.א" תמגוד 2" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

  7,130.00 3,565.00     2.00 .ע"ש וא D-050 'חי   
      
רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3X2 לופכ טנרדיה     03.2.123
ללוכ .ע"ש וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות 6"      
םע ישאר וקל רוביח ללוכו 6"  הריבש ןקתמ      

  3,803.00 3,803.00     1.00 רטמ 3 דע רוניצ עטק 'חי   
      
4" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     03.2.150
ןקתמ חללוכ .ע"ש וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות      
עטק םע ישאר וקל רוביח ללוכו 4"  הריבש      

 17,112.00 2,852.00     6.00 רטמ 3 דע רוניצ 'חי   
      
ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( ב ו י ב  י ו ק  3.30 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס       
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     03.3.024

  4,050.00   162.00    25.00 .רטמ 57.1 דע קמוע עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     03.3.025

  4,500.00   180.00    25.00 .רטמ 52.2 דע 67.1 ןיב קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     03.3.026

  4,875.00   195.00    25.00 .רטמ 57.2 דע 62.2 ןיב קמועב עקרקב רטמ   
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     03.3.042
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

 53,500.00   214.00   250.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     03.3.044
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

 50,400.00   252.00   200.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     03.3.046
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

 22,400.00   280.00    80.00 .רטמ רטמ   
      
החושב תולטובמ תואיציו תוסינכ תמיתס     03.3.150

  2,856.00   476.00     6.00 'פמוק תמייק  
      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  4.30 ק ר פ  ת ת       
      
001  רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     03.4.008
מ"ס  06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
למס ללוכ  רטמ 57.1 דע קמועב D-004 גוסמ      
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      

 36,792.00 4,088.00     9.00 .ע"ש וא ביבוטיא" ירבחמ , קי'צנב 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     03.4.009
52.2 דעו רטמ 67.1 מ קמועב  םע ל"נכ מ"ס      

 35,744.00 4,468.00     8.00 .רטמ 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     03.4.010
57.2 דעו רטמ 62.2 מ קמועב  םע ל"נכ מ"ס      

 19,392.00 4,848.00     4.00 .רטמ 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     03.4.016

  7,795.00 7,795.00     1.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2 מ קמועב ל"נכ מ"ס 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     03.4.018
57.3 דעו רטמ 62.3 מ קמועב ל"נכ  מ"ס      

  8,270.00 8,270.00     1.00 .רטמ 'חי   
      
החושב תולטובמ תואיציו תוסינכ תמיתס     03.4.078

  4,760.00   476.00    10.00 'פמוק תמייק  
      
לכב םייק וק לע החוש תינב רובע תפסות     03.4.079
תוברל בויב ימ םימרוז וב רטוק לכבו קמוע      
תפצה תעינמל םישורדה םירדסהה לכ עוציב      

  9,317.00 1,331.00     7.00 .הדובעה ןמזב החושה 'חי   
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החושל רטוקב לכב בויב וק רובח רובע תפסות     03.4.119
,החושה יוליג ,הריפח ללוכ קמוע לכב תמייק      
יפ לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש      

 14,265.00   951.00    15.00 .שרדנה 'חי   
      

  3,997.00   571.00     7.00 והשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ 'חי  03.4.129
      
ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 6" רטוקב ינוציח לפמ     03.4.137

  2,853.00   951.00     3.00 .'מ 2 לעמ קמועב 'חי   
      
ללוכ ןוטב ריק ךרד רטוק לכב בויב רונצ רבעמ     03.4.155

  1,713.00   571.00     3.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחה  
      
, 091 ל .א ( ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  5.30 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה       
      
"לאפר" תמגוד 01" רטוקב זירט ףוגמ     03.5.043
    SRT/LRT , "בכוכה" L/S-OKE ללוכ ע"ש וא  

  8,650.00 8,650.00     1.00 .רסרד ןגוא 'חי   
      
חנומ מ"מ 522 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     03.5.090

198,000.00   550.00   360.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     03.5.100

 13,080.00   327.00    40.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
מ"מ 061 רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     03.5.161
םימ תקפסא תכרעמ שארל ןליטאילופמ      

  2,852.00 1,426.00     2.00 שרגמב 'חי   
      
מ"מ 552 רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     03.5.162
תוברל רטוק לכב םייק םימ וקל  ןליטאילופמ      
, וקה רותיא , תושורדה הנכהה תודובע      
לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו וזוקינ , ותריגס      

 11,409.00 3,803.00     3.00 .תויושרה םע םואתב 'חי   
      
שדחה וקהש ,תומייק םימ תוכרעמ קוריפ     03.5.180
יולימו םיפוגמ תוחוש קוריפ ללוכ .ףילחמ      
,םיטנרדה ,חקפמ תייחנה יפל ןוטב /עצמב      
םוקמל םירמוחמה קוליס 'וכו שרגמ ירוביח      
בצמל יוסיכה בצמ תרזחהו חקפמה הרויש      

 11,000.00 11,000.00     1.00 'פמוק חקפמה תויחנהלןל םאתהב לוכה .הביבסב  
      
הדבכ הרקת םע מ"ס 521 רטוקב הרקב את     03.5.200
דע קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוקב הסכמן      

 10,536.00 3,512.00     3.00 .ץצח תפציר תוברל רטמ 05.1 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  8" רטוקב זירט ףוגמ     03.5.310
    SRT/LRT , "בכוכה" L/S-OKE ללוכ ע"ש וא  

  5,589.00 5,589.00     1.00 רסרד ןגוא 'חי   
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ב ו י ב ו  ם י מ  - ם י ר ת ו ח ה  ב ו ח ר  40 ק ר פ       
      
ר י ח מ ה ( ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  1.40 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ       
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     04.1.086

104,640.00   327.00   320.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב רטמ   
      
םייק וקל  061 רטוקב  שדח םימ וק תורבחתה     04.1.160
הנכהה תודובע תוברל רוניצ גוס לכב        
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

  3,802.00 1,901.00     2.00 .תויושרה 'חי   
      
םימ וקל 061 רטוקב  שדח םימ וק תורבחתה     04.1.161
תודובע תוברל    522 רטוקב ןליטאילופמ םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה הנכהה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

  3,803.00 3,803.00     1.00 .תויושרה 'חי   
      
שדחה וקהש ,תומייק םימ תוכרעמ קוריפ     04.1.180
יולימו םיפוגמ תוחוש קוריפ ללוכ .ףילחמ      
,םיטנרדה , חקפמ תטלחה יפל ןוטב/ עצמב      
םוקמל םירמוחמה קוליס 'וכו שרגמ ירוביח      
בצמל יוסיכה בצמ תרזחהו חקפמה הרויש      

 11,000.00 11,000.00     1.00 'פמוק חקפמה תויחנהל םאתהב לוכה .הביבסב  
      
תוברל ,2" דע תמייק הדידמ תכרעמל רוביח     04.1.240

    955.00   191.00     5.00 .םינשי תרנצ יעטק קוליסו קותינ 'חי   
      
תוברל ,2" לעמ תמייק הדידמ תכרעמל רוביח     04.1.241

  2,140.00   428.00     5.00 .םינשי תרנצ יעטק קוליסו קותינ 'חי   
      
םיזרב 2 ,םימ דמ תוברל 1" רטוקב םימ רובח     04.1.242
ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 1"      
ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה      
'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע      

  1,902.00 1,902.00     1.00 . הקראה "רשג"ו 'חי   
      
2 ,םימ דמ תוברל 5.1" רטוקב םימ רובח     04.1.243
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 1" םיזרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      
יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ      

  2,377.00 2,377.00     1.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע 'חי   
      
םיזרב 2 ,םימ דמ תוברל 2" רטוקב םימ רובח     04.1.244
ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 1"      
ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה      
'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע      

  2,852.00 2,852.00     1.00 . הקראה "רשג"ו 'חי   
      

קובץ: צאלים   .../259 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

 
30/08/2017
דף מס':     259 םילאצ כש גורדש

בויבו םימ תודובע 75 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  2.40 ק ר פ  ת ת       
      
הדבכ הרקת םע מ"ס 521 רטוקב הרקב את     04.2.008
םע 004D ןיממ מ"ס 06 רטוקב תקצי הסכמ      
תוברל רטמ 05.1 דע קמועב דיגאת למס      

 10,554.00 3,518.00     3.00 .ץצח תפציר 'חי   
      
וא SRT "לאפר" תמגוד  6" רטוקב זירט ףוגמ     04.2.041

  7,986.00 2,662.00     3.00 .ע"ש 'חי   
      
4" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     04.2.150
ןקתמ חללוכ .ע"ש וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות      
עטק םע ישאר וקל רוביח ללוכו 4"  הריבש      

 14,260.00 2,852.00     5.00 רטמ 3 דע רוניצ 'חי   
      
ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( ב ו י ב  י ו ק  3.40 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס       
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     04.3.042
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

 25,680.00   214.00   120.00 .רטמ רטמ   
      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  4.40 ק ר פ  ת ת       
      
001  רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     04.4.008
מ"ס  06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
למס ללוכ  רטמ 57.1 דע קמועב D-004 גוסמ      
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      

 24,528.00 4,088.00     6.00 .ע"ש וא ביבוטיא" ירבחמ , קי'צנב 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     04.4.009
52.2 דעו רטמ 67.1 מ קמועב  ל"נכ מ"ס      

  8,936.00 4,468.00     2.00 .רטמ 'חי   
      
לכב םייק וק לע החוש תינב רובע תפסות     04.4.079
תוברל בויב ימ םימרוז וב רטוק לכבו קמוע      
תפצה תעינמל םישורדה םירדסהה לכ עוציב      

  2,662.00 1,331.00     2.00 .הדובעה ןמזב החושה 'חי   
      
8"-01" רטוקב בויב וק רובח רובע תפסות     04.4.119
יוליג ,הריפח ללוכ קמוע לכב תמייק החושל      
לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה      

  1,902.00   951.00     2.00 .שרדנה יפ 'חי   
      

  1,142.00   571.00     2.00 והשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ 'חי  04.4.129
      

קובץ: צאלים   .../260 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

 
30/08/2017
דף מס':     260 םילאצ כש גורדש

בויבו םימ תודובע 75 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י מ  - ל ה י  ב ו ח ר  ד צ ל  ת ו א ט מ ס  50 ק ר פ       
ב ו י ב ו       
      
ת ו י ל ל כ  1.50 ק ר פ  ת ת       
      
-םירתוחה 'חר :תואטמס עבראב תרנצ תודובע      
,היינח - דרוו רככ ,להי-תלצבח 'חר ,היינח      
7107-5007 םישרגמח היינח      
      
ר י ח מ ה ( ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  2.50 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ       
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב 21 גרד לוגסקפ תרנצ     05.2.086

 81,750.00   327.00   250.00 .םיחפס ללוכ ,והשלכ קמועב רטמ   
      
דע רטוקב םייק וקל  שדח םימ וק תורבחתה     05.2.160
תודובע תוברל רוניצ גוס לכב מ"מ 002      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה הנכהה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

  7,604.00 1,901.00     4.00 .תויושרה 'חי   
      
שדחה וקהש ,תומייק םימ תוכרעמ קוריפ     05.2.180
יולימו םיפוגמ תוחוש קוריפ ללוכ .ףילחמ      
,םיטנרדה ,חקפמ תטלחה י"פע ןוטב/עצמב      
םוקמל םירמוחמה קוליס 'וכו שרגמ ירוביח      
בצמל יוסיכה בצמ תרזחהו חקפמה הרויש      

 11,000.00 11,000.00     1.00 'פמוק חקפמה תויחנהל םאתהב לוכה .הביבסב  
      
תוברל ,2" דע תמייק הדידמ תכרעמל רוביח     05.2.240

    955.00   191.00     5.00 .םינשי תרנצ יעטק קוליסו קותינ 'חי   
      
תוברל ,2" לעמ תמייק הדידמ תכרעמל רוביח     05.2.241

  2,140.00   428.00     5.00 .םינשי תרנצ יעטק קוליסו קותינ 'חי   
      
םיזרב 2 ,םימ דמ תוברל 1" רטוקב םימ רובח     05.2.242
ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 1"      
ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה      
'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע      

  3,804.00 1,902.00     2.00 . הקראה "רשג"ו 'חי   
      
2 ,םימ דמ תוברל 5.1" רטוקב םימ רובח     05.2.243
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 1" םיזרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      
יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ      

  4,754.00 2,377.00     2.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע 'חי   
      
םיזרב 2 ,םימ דמ תוברל 2" רטוקב םימ רובח     05.2.244
ללוכ אל( 'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 1"      
ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה      
'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע      

  5,704.00 2,852.00     2.00 . הקראה "רשג"ו 'חי   
קובץ: צאלים   .../261 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

 
30/08/2017
דף מס':     261 םילאצ כש גורדש

בויבו םימ תודובע 75 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  3.50 ק ר פ  ת ת       
      
הדבכ הרקת םע מ"ס 521 רטוקב הרקב את     05.3.008
םע  004D ןיממ מ"ס 06 רטוקב תקצי הסכמו      
תוברל רטמ 05.1 דע קמועב דיגאת למס      

 10,554.00 3,518.00     3.00 .ץצח תפציר 'חי   
      
וא SRT "לאפר" תמגוד  6" רטוקב זירט ףוגמ     05.3.042

  7,986.00 2,662.00     3.00 .ע"ש 'חי   
      
4" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     05.3.150
ןקתמ חללוכ .ע"ש וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות      
עטק םע ישאר וקל רוביח ללוכו 4"  הריבש      

 11,408.00 2,852.00     4.00 רטמ 3 דע רוניצ 'חי   
      
ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( ב ו י ב  י ו ק  4.50 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס       
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     05.4.022
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

 29,400.00   196.00   150.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     05.4.042
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

 46,010.00   214.00   215.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     05.4.048
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

 22,610.00   323.00    70.00 .רטמ רטמ   
      
לכב והשלכ גוסמ תורוניצ יפיעסל תפסות     05.4.343

  2,855.00   571.00     5.00 ךמות ריק תיצח רובע רטוקב 'חי   
      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  5.50 ק ר פ  ת ת       
      
001  רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     05.5.018
מ"ס  06  רטוקב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
למס ללוכ  רטמ 57.1 דע קמועב D-004 גוסמ      
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      

 73,584.00 4,088.00    18.00 .ע"ש וא ביבוטיא" ירבחמ , קי'צנב 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     05.5.019
52.2 דעו רטמ 67.1 מ קמועב  ל"נכ  מ"ס      

 40,212.00 4,468.00     9.00 .רטמ 'חי   
      
      

קובץ: צאלים   .../262 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

 
30/08/2017
דף מס':     262 םילאצ כש גורדש

בויבו םימ תודובע 75 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     05.5.020
52.4 דעו רטמ 67.3 מ קמועב  ל"נכ מ"ס      

 43,725.00 8,745.00     5.00 .רטמ 'חי   
      
לכב םייק וק לע החוש תינב רובע תפסות     05.5.079
תוברל בויב ימ םימרוז וב רטוק לכבו קמוע      
תפצה תעינמל םישורדה םירדסהה לכ עוציב      

 13,310.00 1,331.00    10.00 .הדובעה ןמזב החושה 'חי   
      
החושב תולטובמ תואיציו תוסינכ תמיתס     05.5.088

  4,760.00   476.00    10.00 'פמוק תמייק  
      
8"-01" רטוקב בויב וק רובח רובע תפסות     05.5.129
יוליג ,הריפח ללוכ קמוע לכב תמייק החושל      
לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה      

  6,657.00   951.00     7.00 .שרדנה יפ 'חי   
      
ללוכ ןוטב ריק ךרד רטוק לכב בויב רונצ רבעמ     05.5.165

  2,284.00   571.00     4.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,562,940.00 בויבו םימ תודובע כ"הס
קובץ: צאלים   .../263 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

 

30/08/2017 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     263 םילאצ כש גורדש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

תלצבח לועשמ 10 הנבמ    
   

                 55,500.00 קורפו הנכה תודובע 10 קרפ   
   

                 71,800.00 ם"וגאו םיעצמ 30 קרפ   
   

                515,455.00 תוגרדמו םיפוציר הפש ינבא 60 קרפ   
   

                 51,400.00 תויעלסו תוריק 70 קרפ   
   

                 70,470.00 תונוש תודובעו בוחר טוהיר 80 קרפ   
   

                  6,550.00 לועית תודובע 90 קרפ   
   

                 50,080.00 חותיפ-הייקשהו ןוניג תודובע 01 קרפ   
   

                 22,500.00 חותיפ-הייקשהו ןוניג תודובע 11 קרפ   
   

                298,042.00 הרואת תודובע 21 קרפ   
   

 1,141,797.00 תלצבח לועשמ 10 כ"הס               
   
תירינ 20 הנבמ    
   

                 25,700.00 קורפו הנכה תודובע 10 קרפ   
   

                 23,100.00 ם"וגאו םיעצמ 30 קרפ   
   

                497,095.00 תוגרדמו םיפוציר הפש ינבא 60 קרפ   
   

                 14,196.00 תונוש תודובעו בוחר טוהיר 80 קרפ   
   

                 23,385.00 חותיפ-הייקשהו ןוניג תודובע 01 קרפ   
   

                  7,200.00 חותיפ-הייקשהו ןוניג תודובע 11 קרפ   
   

                111,365.00 הרואת תודובע 21 קרפ   
   

   702,041.00 תירינ 20 כ"הס               
   
ןוליס פ"צש 30 הנבמ    
   

                 96,500.00 קורפו הנכה תודובע 10 קרפ   
   

                 41,500.00 רפע תודובע 20 קרפ   
   

                 86,200.00 ם"וגאו םיעצמ 30 קרפ   
   

                431,470.00 תוגרדמו םיפוציר הפש ינבא 60 קרפ   
   

                452,700.00 תויעלסו תוריק 70 קרפ   
 

קובץ: צאלים   .../264 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

 
30/08/2017
דף מס':     264 םילאצ כש גורדש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                353,528.00 תונוש תודובעו בוחר טוהיר 80 קרפ   

   
                 79,083.00 חותיפ-הייקשהו ןוניג תודובע 01 קרפ   

   
                 45,000.00 חותיפ-הייקשהו ןוניג תודובע 11 קרפ   

   
                340,940.00 הרואת תודובע 21 קרפ   

   
 1,926,921.00 ןוליס פ"צש 30 כ"הס               

   
קלדה תנחת ןוינח 40 הנבמ    
   

                 23,300.00 קורפו הנכה תודובע 10 קרפ   
   

                 18,900.00 ם"וגאו םיעצמ 30 קרפ   
   

                402,760.00 תוגרדמו םיפוציר הפש ינבא 60 קרפ   
   

                  2,096.00 תונוש תודובעו בוחר טוהיר 80 קרפ   
   

                 42,300.00 חותיפ-הייקשהו ןוניג תודובע 01 קרפ   
   

                  4,500.00 חותיפ-הייקשהו ןוניג תודובע 11 קרפ   
   

                101,990.00 הרואת תודובע 21 קרפ   
   

   595,846.00 קלדה תנחת ןוינח 40 כ"הס               
   
להי בוחר 50 הנבמ    
   

                 99,500.00 קורפו הנכה תודובע 10 קרפ   
   

                 21,400.00 רפע תודובע 20 קרפ   
   

                111,200.00 ם"וגאו םיעצמ 30 קרפ   
   

                504,100.00 טלפסא תודובע 40 קרפ   
   

                 44,470.00 רורמיתו העיבצ תודובע 50 קרפ   
   

                832,075.00 תוגרדמו םיפוציר הפש ינבא 60 קרפ   
   

                 13,600.00 תויעלסו תוריק 70 קרפ   
   

                116,590.00 תונוש תודובעו בוחר טוהיר 80 קרפ   
   

                181,025.00 חותיפ-הייקשהו ןוניג תודובע 01 קרפ   
   

                  9,000.00 חותיפ-הייקשהו ןוניג תודובע 11 קרפ   
 
 
 

קובץ: צאלים   .../265 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

 
30/08/2017
דף מס':     265 םילאצ כש גורדש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                237,983.00 הרואת תודובע 21 קרפ   

   
 2,170,943.00 להי בוחר 50 כ"הס               

   
םירתוחה לועשמ 60 הנבמ    
   

                 29,900.00 קורפו הנכה תודובע 10 קרפ   
   

                 28,900.00 רפע תודובע 20 קרפ   
   

                 63,400.00 ם"וגאו םיעצמ 30 קרפ   
   

                451,105.00 תוגרדמו םיפוציר הפש ינבא 60 קרפ   
   

                 51,590.00 תונוש תודובעו בוחר טוהיר 80 קרפ   
   

                 49,450.00 חותיפ-הייקשהו ןוניג תודובע 01 קרפ   
   

                 36,000.00 חותיפ-הייקשהו ןוניג תודובע 11 קרפ   
   

                211,304.00 הרואת תודובע 21 קרפ   
   

   921,649.00 םירתוחה לועשמ 60 כ"הס               
   
)ףודרה(בלח תפיט ןוינח 70 הנבמ    
   

                 18,300.00 קורפו הנכה תודובע 10 קרפ   
   

                 21,000.00 ם"וגאו םיעצמ 30 קרפ   
   

                442,860.00 תוגרדמו םיפוציר הפש ינבא 60 קרפ   
   

                  3,144.00 תונוש תודובעו בוחר טוהיר 80 קרפ   
   

                 49,450.00 חותיפ-הייקשהו ןוניג תודובע 01 קרפ   
   

                  4,500.00 חותיפ-הייקשהו ןוניג תודובע 11 קרפ   
   

                191,549.00 הרואת תודובע 21 קרפ   
   

   730,803.00 )ףודרה(בלח תפיט ןוינח 70 כ"הס               
   
בויבו םימ תודובע 75 הנבמ    
   

                281,550.00 תויללכ תודובע 10 קרפ   
   

                406,121.00 םימ - ןוליס ליבש תירינ בוחר 20 קרפ   
   

              1,211,082.00 בויבו םימ - להי בוחר 30 קרפ   
   

                231,121.00 בויבו םימ - םירתוחה בוחר 40 קרפ   
 

קובץ: צאלים   .../266 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

 
30/08/2017
דף מס':     266 םילאצ כש גורדש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                433,066.00 בויבו םימ - להי בוחר דצל תואטמס 50 קרפ   

   
 2,562,940.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס               
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מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
30/08/2017
דף מס':     267 םילאצ כש גורדש

  
הנבמ ךס  

 1,141,797.00 תלצבח לועשמ 10 הנבמ  
  

   702,041.00 תירינ 20 הנבמ  
  

 1,926,921.00 ןוליס פ"צש 30 הנבמ  
  

   595,846.00 קלדה תנחת ןוינח 40 הנבמ  
  

 2,170,943.00 להי בוחר 50 הנבמ  
  

   921,649.00 םירתוחה לועשמ 60 הנבמ  
  

   730,803.00 )ףודרה(בלח תפיט ןוינח 70 הנבמ  
  

 2,562,940.00 בויבו םימ תודובע 75 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
10,752,940.00 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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