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

 

21/08/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     001 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

םישרגמו םישיבכב רפע תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר ו ש ק ת ו  ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  'ב ע  80 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
תירושרש תרנצ      
      
מ"מ 05 רטוקב םונגמ יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0095
יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ      

 56,202.00     9.86 5,700.00 .ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ רטמ   
      
מ"מ 08 רטוקב םונגמ יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0100
יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ      

 84,246.00    14.78 5,700.00 .ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ רטמ   
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.01.0140
ןומיס  מ"מ 5.3 ןפוד יבועב  מ"מ 011 רטוק      
טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק רב      

 43,680.00    33.60 1,300.00 . ינקת ןומיס רטמ   
      
הרקב יאת      
      
ןוטבמ הסכמה הביצח/הריפח ללוכ ריחמה      
ףיעס 80 טרפמ יפל טלפמוק ינוניב גוסמ      
.עוציב טרפ יפלו 282080      
      
קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.0215

100,785.36 1,292.12    78.00 'פמוק .984  י"ת יפל 521B הסכמ ללוכ ,מ"ס 001  
      
רטוקב ןוטבמ הרואת ידומעל הנגה תיילוח     08.01.0216

 43,680.00   560.00    78.00 .מ"ס 06 הבוגב מ"ס 001 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../002 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

 
21/08/2017
דף מס':     002 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

םישרגמו םישיבכב רפע תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תקציימ יושע הרקב אתל הסכמ רובע תפסות     08.01.0285
הקיציב עובט הייריעה למס ללוכ  ןקלוו      
תרגסמ תוברל הסכמה לע יטנוולרה בותיכהו      
י"ת פל 004Dל הסכמב ןקלוו תקציימ תעבורמ      

 14,694.40   734.72    20.00 'פמוק .שיבכב הנקתהל ,עוציב טרפ יפל. 984  
      
יולימו תוריפח      
      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
.רוניצ ללוכ אל      
      
.51080,41080 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
םיידיב םילבכ תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.01.0315
4" לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס  001 קמועב      
תומייק תוכרעמל תוברקתה וא תובלטצהב       

 47,712.00    79.52   600.00 .למשחה קוח יפל תורחא רטמ   
      
תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.01.0325
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקת      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפחו יולימ ,לוח      
09 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו      

280,896.00    49.28 5,700.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס רטמ   
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש\הכרדמ תחיתפ     08.01.0375
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
יפל עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ      
תרזחהו ליבש/הכרדמה ןוקית ,חקפמה תויחנה      

  9,579.60    79.83   120.00 .טלפסא וא ףוציר ללוכ ותומדקל בצמה רטמ   
      
ללוכ ותומדקל בצמה תרזחהו םייק שיבכ תיצח     08.01.0385

  9,037.70   129.11    70.00 .םוקישו רוסינ רטמ   
      
תודוסי      
      
יגרב תוברל ,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי      
שרדנכ רבעמ ילוורשו דוסי תקראהו דוסי      
.עוציבה יטרפב      
      
תרכשה  ןלבקה ח"ע עוציב ןונכת ללוכ ףיעסה      
ןויסינ לעב םלפודמ רוטקורטסנוק יתורש      
ץעוי ללוכ רואמ ידומע לש תודוסי ןונכתב      
לבקי ילארשי ןקת לע םינותנה תא ,עקרק      
.למשחה ןנכתמ ךרד םידומעה ןרצימ ןלבקה      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../003 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

 
21/08/2017
דף מס':     003 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

םישרגמו םישיבכב רפע תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תנכה ,רובה לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש      
ראש לכו דוסי תקראה םיכתורמו םירבוחמ      
יפל .טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה      
.עוציב טרפ יפל .25080 ףיעס 80 טרפמ      
      
ןוטבמ קוצי 'מ 7-6 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0445
תקראה ללוכ ,מ"ס 08/07/07 תודימב  03 -ב      
תהבגה ללוכ ,רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי      

 25,044.25   715.55    35.00 'פמוק .חותיפה לעמ מ"ס 01 ןוטב  
      
-ב ןוטבמ קוצי 'מ 8 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0450
תקראה ללוכ ,מ"ס 001/08/08 תודימב  03      
תהבגה ללוכ  ,רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי      

 95,726.25   765.81   125.00 'פמוק .חותיפה לעמ מ"ס 01 ןוטב  
      
ןוטבמ קוצי 'מ 01-9 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0455
תקראה ללוכ ,מ"ס 061/08/08 תודימב 03 -ב      
תהבגה ללוכ ,רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי      

 45,732.00 1,143.30    40.00 'פמוק .חותיפה לעמ מ"ס 01 ןוטב  
      
ינמז הרואת דומעל יעקרק לע דיינ דוסי     08.01.0470
001X001X001 תודימב )ןוטב תיבוק תרוצב(      
יפל המרה תוינזואו ןויז ילזרב ללוכ 03 -בןוטב      
תוברללמשחה ילבכל רבעמ ילוורש ללוכ טרפ      
,ץע דומע תסנכהל תוחפל 01" תכתמ רוניצ      
,הלבוה ללוכ תינמז תובוחר תרואת רובע      

 35,796.80   894.92    40.00 'פמוק .סוליפו  הבצה  
      
תפוקת לכ ךשמב  תינמזה הרואתה תקוזחת     08.01.0481
חול תקוזחת  :ללוכ שדוח 42 דע התוליעפ      
,תועורזה ,תורונה ,םיסנפה ,ינמזה למשחה      
התלעפהל  שורדה  דויצה  לכו הנזהה ילבכ      

  5,600.00 5,600.00     1.00 תינמזה הרואתה לש תמלשומהו הניקתה 'חי   
      
ידי לע תינמז הרואתל ילמשחה ןקתמה תקידב     08.01.0490
ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח סדנהמ      
רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב םייוקילה      
קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל קדובה      
לש הקידבו םושיר תדועת תריסמ ,למשחה      
רוביחל רושיאו הקידבה תואצות םע ןקתמה      

  5,964.84 1,491.21     4.00 'פמוק .חתמל ןקתמה  
      
רחא םוקמב ותנקתהו עובק הרואת דומע קורפ     08.01.0496

  2,688.00   672.00     4.00 .וילע ןקתומה ןקתמה לכ ללוכ ,חטשב 'חי   
      
םירוביחו קוריפ תודובע      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../004 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

 
21/08/2017
דף מס':     004 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

םישרגמו םישיבכב רפע תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יללכ לכ יפלו תימוקמה תושרה םע םואתב      
.חתמהמ קותינ ללוכ םישרדנה תוחיטבה      
,תועורזה ,םיסנפה ,דומעה תא לולכי קורפה      
לבוי דומעה .דומעה לע ןקתומה דויצ לכו      
.חקפמה הרויש םוקמל      
      
דויצה תרבעהו תינמז הרואת הדש קוריפ     08.01.0510

 15,099.20   377.48    40.00 .תימוקמה תושרה ינסחמל קרופמה 'חי   
      
דע 'מ 9 מ לש הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ     08.01.0525

  2,710.40   677.60     4.00 'פמוק . רזוח  שומישל  'מ  21  
      
ןוחטיב תרואת      
      
סיסבב הנקתהל 'מ 5.8 הבוגב קורי ץע דומע     08.01.0590
למשחה ירוביח לכ תוברל ינמזה ןוטבה      

 42,560.00 1,064.00    40.00 'פמוק .סנפהו עורזה רוביחו םישרדנה  
      
ירזיבא לכ תללוכ ר"ממ 52*4 ם"את תשר     08.01.0605
רוביח ללוכ  לכה םרזה יקדהמו םישורדה רזעה      
ןגומ  למשח ןוחול ךרד הרואתה ףוגל הנזהה      
10ק"זרפמא 6 יבטוק-וד ת"מאמ תוברל םימ      
רוניצ ךרד לחשומ ר"ממ 4X3 לבכ תוברל א"ק      
תשרה ןיב תוחפל ר"ממ 91 חישק יטסלפ      

 78,156.00    60.12 1,300.00 .ר"ממ 5.2X3 לבכו ןוחולל רטמ   
      
לבכל ע"ש וא םקייר תרצות תיסקופא הפומ     08.01.0665
ללוכ ר"ממ 05X4 דע YX2N וא YYN תשוחנ      
רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו רובה תריפח      

  1,641.03   547.01     3.00 'פמוק .םישורדה  
      
קמועב עקרקב םיעוקת "םייטנזב" ןומיס ידומע     08.01.0900
םיעובצ מ"ס 05 עקרקמ םיטלובו מ"ס 05      
תייצח ןומיסל תרנצה דועיי יפל םינוש םיעבצב      

 23,520.00    78.40   300.00 .שיבכה 'חי   
      
2.8 ק ר פ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../005 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

 
21/08/2017
דף מס':     005 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

םישרגמו םישיבכב רפע תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע      
תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט "הננב" גוסמ ינוק      
,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע ,דוסי      
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא יאת 2 הנכה      
ףוג םע עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
.דנז לווש תוברל ,רחבנה הרואתה      
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0246
רטמ 6-7 הבוגב ל"נכ "הננב" גוסמ ףפוכמ ינוק      
אל ןותחת רטוק( מ"ס 03 הרצק עורז ללוכ וטנ      

101,920.00 2,912.00    35.00 'פמוק .)6"מ תחפי  
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0251
רטמ 8 הבוגב ל"נכ "הננב" גוסמ ףפוכמ ינוק      

470,400.00 3,920.00   120.00 'פמוק .מ"ס 03 הרצק עורז ללוכ וטנ  
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0252
8 הבוגב לופכ "הננב" גוסמ לופכ ףפוכמ ינוק      

 28,000.00 5,600.00     5.00 'פמוק .דצ לכל מ"ס 03 תורצק תועורז ללוכ וטנ רטמ  
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0256
וטנ רטמ 01  הבוגב  "הננב" גוסמ ףפוכמ ינוק      

 60,480.00 5,040.00    12.00 'פמוק .מ"ס 03 הרצק עורז ללוכ  
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0257
ויקלח ינש ןיב תיווזו  לופכ הננב ףפוכמ ינוק      
2 ללוכ וטנ רטמ 01 הבוגב ,תינכתב שרדנכ      

227,136.00 8,736.00    26.00 .תחא לכ ךרוא ,מ"ס 03 - תורצק תועורז 'חי   
      
3 םע ,"הננב" גוסמ שלושמ ףפוכמ ינוק דומע     08.02.0258
3 ללוכ ,םיסנפו תועורז 3 תנקתהל "םיפנע"      

 26,880.00 13,440.00     2.00 .ךרוא מ"ס 03 תורצק תועורז 'חי   
      
'סמ/היזכרמ 'סמ :הרואת ידומע ןומיס     08.02.0259

 15,288.00    78.40   195.00 .מ"ס 5 תויתוא לדוג .דומע 'סמ/לגעמ 'חי   
      
תועורז      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../006 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

 
21/08/2017
דף מס':     006 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

םישרגמו םישיבכב רפע תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ היושע הדיחי עורז      
דומעל תרבוחמ מ"ס 003 ךרואבו )ץניא( 2"      
ןקתוי התיתחתבו )גוס לכמ( למשח תרבח      
לבכב תשרהמ היהת הנזהה םירזיבא זגרא      
    4X3 91" חישק .יס.יו.יפ רוניצב ןגומה ר"ממ  
ףיעסב טרופמכ דויצ לכו זגראה )אבס לקמ(      
.)רזיבא ללוכ( 82      
      
רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ היושע הדיחי עורז     08.02.0436
דומעל תרבוחמ מ"ס 003 ךרואבו )ץניא( 2"      
2 -ב "הלגיב" םיפפוכמ םיכאלפ תרזעב .ץע      

 22,400.00   560.00    40.00 .תוחפל תומוקמ 'חי   
      
העיבצ      
      
תועורז/ הרואתה ידומע לש רונתב העיבצ      
ןווגב 'מ__ דע הבוגב דומעל תנבלוגמ הדלפמ      
    LAR ) תמגודכ )תימי אל הריוואל העיבצה  
לע רוהט רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ      
ילארשי ,ןקת יפל העיצב ,תנבלוגמ הדלפ      
תלבק תוברל תנוולוגמ הדלפ לע העיבצל      
העיבצה לע בתכב םינש 5 ל תוירחא      
      
ללוכ  'מ 01 דע הבוגב דומע לש העיבצ     08.02.0520

115,316.00   576.58   200.00 'פמוק .תועורזה  
      
3.8 ק ר פ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמ הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
ץוח תרואתל םיסנפ      
      

קובץ: אומדן   .../007 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

 
21/08/2017
דף מס':     007 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

םישרגמו םישיבכב רפע תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
דויצ ללוכ ,שעג סונרוא םגד ץוח תרואתל סנפ     08.03.0055
טוו 052  ג"לנ גוס תחא הרונו םלשומ הקלדה      
רוביח ,5.2X3 לבכ ללוכ ,)תינמז הרואתל(      
םינקתומ םישורדה םירזיבאה לכו סנפל שגממ      

 42,560.00 1,064.00    40.00 'פמוק .סנפה ףוגב  
      
תרצות OLATI םגדמ טרפמה יפל דל ת"ג     08.03.0056
    CEA  2 וא-OESET ע"וש וא רדרש לש וכט  
ןנכתמו הייריעה ןוכישה דרשמ י"ע רשואמ      
000,8 ת"ג תקופת ,66PI, 80-KI ,למשחה      
.םיאתמ ירטמוטופ רוזיפו ןיוולק 00,40  ןמול      
YX2N 5.2*3 לבכ , 005053 am רביירד      
םישורדה םירזיבאה לכו סנפל שגמהמ      

137,200.00 3,920.00    35.00 .םינש 01 תוירחא .סנפה ףוגב םינקתומ 'חי   
      
תרצות OLATI םגדמ טרפמה יפל דל ת"ג     08.03.0057
    CEA  2 וא-OESET ע"וש וא רדרש לש וכט  
ןנכתמו הייריעה ןוכישה דרשמ י"ע רשואמ      
005,21 ת"ג תקופת  ,66PI, 80-KI ,למשחה      
.םיאתמ ירטמוטופ רוזיפו ןיוולק 000,4  ןמול      
YX2N 5.2*3 לבכ , 005053 am רביירד      
םישורדה םירזיבאה לכו סנפל שגמהמ      

873,600.00 4,368.00   200.00 .םינש 01 תוירחא .סנפה ףוגב םינקתומ 'חי   
      
םישגמ      
      
הבכו  ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.03.0151
vu דימעו היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ      
יצח ז"מ ללוכ י"תמ רושיאו תליא רוזאל      
קותינ םע א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא      
לש תורונ 1 ל דעוימ)דחא לודומ לעב(  ספא      
י"ת  יפל  םיעבצב  םיקדהמ טוו 07 - 004      
.ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ      
ר"ממ 61 הרואתל םיקדהמ קולב .םיטווחמו      
קולבו )ר"ממ 6( עובקה חתמל קולבו      

 57,120.00   336.00   170.00 'פמוק .תרושקתל  
      
וד יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.03.0156
- 2 ל ,ספא קותינ םע א"ק 01 'א 01 יבטוק      

 12,152.00   392.00    31.00 'פמוק .טלפמוק - טוו 07 - 004 לש תורונ  
      
וד , יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.03.0161
3 - ל, ספא קותינ םע א"ק 01  'א 01 יבטוק      

    851.20   425.60     2.00 'פמוק .טלפמוק טוו 07 - 004 לש  תורונ  
      
תשוחנ םילבכ      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../008 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

 
21/08/2017
דף מס':     008 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

םישרגמו םישיבכב רפע תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמתלצפמב      
      
ליגר  ר"ממ 4X3 ךתחב ל"נכ יעקרק תת לבכ     08.03.0175

 11,832.00     9.86 1,200.00 .ל"נכ YX2N גוסמ )EPLX( שימג וא רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0200
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 6 ךתחבX5 ר"ממ  

130,080.00    21.68 6,000.00 .ל"נכ רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0210
    )EPLX(  גוסמ  YX2N01 ךתחבX5 ר"ממ  

 35,480.00    35.48 1,000.00 .ל"נכ רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0220
    )EPLX(  גוסמYX2N  61 ךתחבX5 ר"ממ  

295,680.00    49.28 6,000.00 .ל"נכ רטמ   
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0230

 20,403.00    68.01   300.00 .ל"נכ YX2N ר"ממ 52X4 ךתחב גוס )EPLX( רטמ   
      

107,520.00    17.92 6,000.00 .ילאד דוקיפל FNR70H 5.2X4 ןרפואנ לבכ רטמ  08.03.0231
      
דוסי ללוכ רואמל רפמא 001X3 ל היזכרמ     08.03.0376

100,800.00 33,600.00     3.00 'פמוק .ל"נכ  ןיירושמ רטסאילופ ןוראו ןוטבמ  
      
ILAD תרושקתב דוקיפו םועמע הטילש רקב     08.03.0377
תרצותמ היזכרמב ת"גב FR וא CLP וא      
,חוכ קפס ללוכ ע"וש וא ירברוו וא קלרנא      
טוויח ללוכ שורדה לכו תרושקת תודיחי      
זכרמ לא תרושקתב רבוחמ ,הייזכרמב הנקתהו      

117,600.00 39,200.00     3.00 .ינוריעה הרקבה 'חי   
      
תויזכרמ      
      
ןגומ ןיירושמ רטסאילופ ןוראב רואמ תויזכרמ      
    VU טרפ יפל הרוקמ ןוטב תחמוגב תונגומו.  
      
מ"ס 001 בחורב רואמ תיזכרמל את תפסות     08.03.0410
- לא ינורטקלא דוקיפ רובע  ןוטב סיסב ללוכ      

  2,386.14   795.38     3.00 'פמוק .דויצ אלל יטוח  
      
הרואת תיזכרמל תיפקיה דוסי תקראה תעבט     08.03.0415
דוסיה לזרבל ךתורמ ןבלוגמ הדלפ ספ ללוכ      
ספבו היזכרמה סיסב לש דוסיה ןויצל רבוחמו      

    895.92   298.64     3.00 'פמוק .חולב םילאיצנטופ תאוושה ספל ןוולוגמ הדלפ  
      
      
      

קובץ: אומדן   .../009 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

 
21/08/2017
דף מס':     009 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

םישרגמו םישיבכב רפע תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הקראה      
      
.324080 ףיעס 80 טרפמ יפל      
      
י"ע לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
רוביח בייחי וכותיח וכותיח אלל  ולופיק      
. ןלבקה ידי לע דלוודקב      
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.03.0485
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

147,840.00    24.64 6,000.00 .לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
      
רטוקב ןוטב תחוש תללוכה הקראה תדורטקלא     08.03.0510
521B ןוטיבמ הסכימ םע 06 קמועב מ"ס 04      
רטוקב ןוולוגמ הדלפ טומ תוברל .984 י"ת יפל      
05 תשוחנ ךילומו  ,רטמ 3  קמועב מ"מ 91      
ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל תשוחנ ר"ממ      
ךילומה( .תיליע תשרב הקראה וא ספא ליית      

 23,267.92   894.92    26.00 'פמוק רוביחב רוחש CVP הטעמ םע  
      
תונוש      
      
יפל ,םילגד 2  הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.03.0590
התואמ רצוימ  555080 ףיעס  80  טרפמ      

 19,910.00    99.55   200.00 'פמוק .טרפ יפל לכה דומעה ומכ תכתמ  
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.03.0595
םסיסב רשאו העונת יא  , תוגורעב  רואמ      
יוסכה . תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב      
ףונה לכירדא תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי      
בייח  יוסכה דומעה  עבצב  רונתב  עבצו      
לש דוסיה תטלפו דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל      

 47,704.00   238.52   200.00 'פמוק .דומעה  
      
EEC עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.03.0601
יצח  םרז  קספמ תפסות  תוברל ןירושמ      
לודומ לעב א"ק 01 'א 61 יבטוק וד יטמטוא      
5.2X3 רוביח  לבכו םירזיבא שגמ לע דחא      
םוטיא תוברל עקת תיבל דעו שגמהמר"ממ      
ימ תרידח תעינמל ןוקיליס י"ע  רוביחה  רוזא      

 29,766.00   148.83   200.00 'פמוק טלפמוק - .םשג  
      
ת"מאמ תנקתהל תנירושמ תינוציח הספוק     08.03.0620
תסינכו ק"ז א"ק 01 'א 01 ת"מאמ תללוכה      
ל"נה.טוו 051 ג"לנ דויצל ףוגה ןורגיטנא      

  7,175.20   179.38    40.00 'פמוק .סנפל ת"מאמהמ4X3  לבכ תוברל  
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../010 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

 
21/08/2017
דף מס':     010 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

םישרגמו םישיבכב רפע תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ךרד לבכה תרדחה ללוכ םייק דומעל תורבחתה     08.03.0625
הריפח תוברל םירזיבאה אתל  דעו  דוסיה      
מ"מ  08  ףסונ ירושרש לוורש תסנכה הביצח      
ת"מאמתפסותו ןוטב ינוקיתו םייק דוסיב רטוק      
לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזפ תלת      
חטשב םידרוי תופעתסהבו  הדימ( רתוי ןטקה      

  3,477.18   496.74     7.00 'פמוק .) לבכה ךתח  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.03.0650
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      
- 1 'חי רואמה ןקתב הרואתה ןקתמ תדימע      

 11,929.72 2,982.43     4.00 3500. 'חי   
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.03.0665
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

 12,722.12 3,180.53     4.00 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
      
דוסיל םייק דוסימ , םייק הרואת דומע תקתעה     08.03.0920

  4,704.00   672.00     7.00 .טלפמוק םיסנפהו תועורזה ללוכ - שדח 'חי   
      
לוחכ רוא ןווג V032 טוו 1 ב"תות דל ת"ג     08.03.0930
56PI ןגומ דומעה שארב INIZZUGI תרצות      
שגממ לבכו םירזיבאה אתב ורובע ז"אמ ללוכ      

210,560.00   896.00   235.00 .הרונל םירזיבאה 'חי   
      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה לע ,י"חח      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
.הדיחי      
      
י"חח תודובע      
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0050
ץניא 4 רטוקב רוניצה  ח"ח לש  םילבכ  רובע      
3.5 למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו      
ןומיס טרסומ"מ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ      
אל י"חחו הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת      

 22,175.00    44.35   500.00 .)תרנצ תקפסמ רטמ   
      
רוניצה ךא ל"נכ חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0060
תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו ץניא 6 רטוקב      

 32,525.00    65.05   500.00 .מ"מ 7.7 למשחה רטמ   
      
      
      

קובץ: אומדן   .../011 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

 
21/08/2017
דף מס':     011 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

םישרגמו םישיבכב רפע תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רוניצה ךא ל"נכ חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0070
תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו ץניא 8 רטוקב      

 44,845.00    89.69   500.00 . מ"מ 8.01 למשחה רטמ   
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת לש הריפח     08.07.0110
,לוח יוסיכו דופיר  ללוכ ,םילכב וא/ו םיידיב      
קוליסו ותומדקל חטשה  תרזחה ,הלעתה יולימ      
ל בחורו מ"ס 001קמועב הריפחה המדא יפדוע      
תחא  תיקפוא הבכשב םיחנומ  6" תורוניצ 3      

 14,785.00    29.57   500.00 .רוניצ אלל ריחמה רטמ   
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצחו הריפח     08.07.0151
יוסכו דופיר ללוכ םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ ,לוח      
מ"ס 041 קמועב הריפחה המדא יפדוע קוליסו      
תורוניצ 3-ו  6" רטוקב תורוניצ 3 ל בחורו      
יתש וא תחא הבכשב םיחנומ 8" רטוקב      

 13,440.00    67.20   200.00 .תובכש רטמ   
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצחו הריפח     08.07.0152
יוסכו דופיר ללוכ םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ ,לוח      
מ"ס 041 קמועב הריפחה המדא יפדוע קוליסו      
תורוניצ 3-ו  6" רטוקב תורוניצ 6 ל בחורו      

  8,960.00    89.60   100.00 .הריפחב םיחנומ 8" רטוקב רטמ   
      
רליפ( למשח תרבח רובע הרוקמ ןוטב תחמוג     08.07.0190
,מ"ס 08 םינפ  בחור :תודימב )לופכ םינומ      
,מ"ס  522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג      
, ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס  04 קמוע      

 22,368.15 1,491.21    15.00 'פמוק . סוליפו סוסיב  
      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.07.0200
הבוג מ"ס 061 םינפ בחור : תודימב למשח      
05 קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      

 28,326.15 1,888.41    15.00 'פמוק .סוליפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס  
      
ח"ח לש "000,1" רליפל הרוקמ ןוטבמ החמוג     08.07.0202
ללוכ( הבוג ,מ"ס 061 םינפ בחור :תודימב      
מ"ס 45 קמועו מ"ס 052 )עקרקל תחתמו לעמ      

 22,400.00 2,800.00     8.00 'פמוק .סוסיבו ןויז ,הביצחו הריפח ללוכ ,וטנ  
      
למשחל תפתושמ הרוקמ ןוטב תחמוג     08.07.0220
בחור :תודימב "םיבהל" תמגודכ תרושקתו      
תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 022 םינפ      
ללוכ  מ"ס  04  קמוע ,מ"ס 522 )עקרקל      
תציחמ ,ןויז ,סוליפו סוסיב ,הביצח/ הריפח      
80 טרפמ יפל. עוצב טרפ יפל לכה הדרפה      
בג לולכי תרושקתה את.י"חח לש םיטרדנטסו      

342,888.60 2,484.70   138.00 'פמוק ץע  
      
      

קובץ: אומדן   .../012 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

 
21/08/2017
דף מס':     012 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

םישרגמו םישיבכב רפע תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.07.0290
תרבח לש  םילבכ  רובע הנכומ הריפחב      
הלבוה ללוכ .ץניא 4 לש רטוקב רוניצה .למשח      
מ"מ 8ןוליינמ הכישמ טוח ,למשח 'בח ינסחממ      

 12,096.00    10.08 1,200.00 .62080 ףיעס 80 טרפמ יפל ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.07.0300
תרבח לש  םילבכ  רובע הנכומ הריפחב      
הלבוה ללוכ .ץניא 6 לש רטוקב רוניצה .למשח      
מ"מ 8ןוליינמ הכישמ טוח ,למשח 'בח ינסחממ      
62080 ףיעס  80 טרפמ יפל ינקת ןומיס טרסו      

 43,680.00    14.56 3,000.00 .טרפ יפל רטמ   
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.07.0310
תרבח לש םילבכ רובע הנכומ הריפחב      
ללוכ .ץניא 8 לש רטוקב רוניצה .למשחה      
הכישמ  טוח ,למשח 'בח ינסחממ הלבוה      
80 טרפמ יפל .ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8ןוליינמ      

  8,400.00    16.80   500.00 .טרפ יפל 62080 ףיעס רטמ   
      
.למשח תרבח רובע םיאנש ירדח תמקה     08.07.0900
תרבח לומ םואית ,ןונכת :תללוכ הדובעה      
,רתיה תלבק ,השגה תוינכת תנכה ,למשחה      
םיימורט םיאנש ירדח תבכרהו הקפסא רוציי      
תושירד יפל תושרדנה חותיפה 'בע ,חטשב      
לופיטו למשחה תרבחל םירדחה תריסמ ,ח"ח      
.למשחה תרבחו י"מר לומ םייטפשמ םימכסהב      
ידי לע תורישי םלושי וז הדובע ןיגב םולשתה      

                      6.00 'פמוק .למשחה תרבח  
      
יפל םיאנשה ירדח עוציבב לופיט רובע הרומת     08.07.0910
ןלבק תרוקת ללוכ ריחמה .0090.70.80 ףיעס      
םירדחה תריסמ רחאל םלושי ףיעסה .ישאר      

180,000.00 30,000.00     6.00 'פמוק .למשחה תרבחל  
      

  5,376.00    33.60   160.00 .4" רוניצל םיקקפ 'חי  08.07.0930
      

  6,272.00    44.80   140.00 6" רוניצל םיקקפ 'חי  08.07.0940
      

  4,480.00    56.00    80.00 .8 " רוניצל םיקקפ 'חי  08.07.0950
      
ת י ת ש ת  8.8 ק ר פ  80.80 ק ר פ  ת ת       
ת י נ ו ר י ע  ת ר ו ש ק ת       
      
םיישאר םיריצ -קזבל תרושקת תודובע      
לש םיטרדנטס יפל תיפצת ללוכ םיינשמו      
תויתשת יוניבל קזב טרפמ האר קזב תרבח      
טרפמ ןכו 1801 דע 0701 םיקרפ תרושקתו      
.תידרשמ ןיבה הדעוה לש 80      
      
      

קובץ: אומדן   .../013 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

 
21/08/2017
דף מס':     013 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

םישרגמו םישיבכב רפע תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.קזב תרבח      
      
םואתה ,יחרכה עוציב לע קזב לש רישי חוקפ      
ימי ןיגב םולשת תוברל ןלבקה תוירחאב      
.הדיחי יריחמב לולכ שרדי םא חוקפה      
      
וניאו  יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.קזב לש ינכטה טרפמב ןייוצמהמ ערוג      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
םיידיב וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
וא הביצח ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אלו      
.םיידי תריפח      
      
011 רטוקב םינק 3 דע תחנהל הלעת תריפח     08.08.0055
טוח תוברל  חישק C.V.P - מ )4"( מ"מ      
דופיר ללוכ מ"ס 021 דע קמועב שרדנכ הכישמ      

 13,552.00   135.52   100.00 .ינקית ןומיס טרסו לוח רטמ   
      
011 רטוקב םינק 5 דע תחנהל הלעת תריפח     08.08.0075
טוח תוברל  חישק C.V.P - מ )4"( מ"מ      
דופיר ללוכ מ"ס 021 דע קמועב שרדנכ הכישמ      

 13,897.00   138.97   100.00 .ינקית ןומיס טרסו לוח רטמ   
      
ןליתאילופ תרנצ תחנהל הלעת תריפח     08.08.0085
.ע.ק.י  גוסמ  מ"מ 05,04 57,36 םירטקב      
תרנצ  לש בוליש וא ,הכישמ טוח ללוכ 5.31      
4 דע חנות תרנצה ,םינומט םיליבכו  ןליתאלופ      
ס"מ לש הלבגה אלל תחא הבכשב םינק      
לוח דופיר ללוכ מ"ס 001  דע קמועב תובכשה      

 21,685.00    43.37   500.00 .ןומיס  טרס  תוברל  לוח יוסיכו רטמ   
      
י"ת יפל מ"מ 011( 4" חישק C.V.P רוניצ     08.08.0155
ירמוח לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס )858      
לכה )םירסייפס( תוכומתה םימטאה ,רוביחה      
טוח תוברל 858 ילארשי ןקת יפל      
חנומ מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופהכישמ      
לש דחוימ טרפמ יפל  לכה  הנכומ  הריפחב      

 12,320.00    24.64   500.00 טרפו. 2701 קרפ קזב רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../014 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

 
21/08/2017
דף מס':     014 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

םישרגמו םישיבכב רפע תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ  ןליתאילופ  רוניצ     08.08.0165
ןליפורפילופמ הכישמ   טוח  םע  מ"מ 05      
םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8 רטוקב      
טרדנטסתבג ורטסלפ וא  טסלפ רצמ תרצות      
עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב חנומ קזב      
    ....T. 2701 קרפ קזב לש דחוימ ינכט טרפמו.  

  2,366.00    11.83   200.00 םוטיאה ירמוח לכ ללוכ רטמ   
      
רטוקב 5.31  .ע.ק.י  גוסמ  ןליתאילופ  רוניצ     08.08.0166
ןליפורפילופמ הכישמ   טוח  םע  מ"מ 36      
םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8 רטוקב      
טרדנטסתבג ורטסלפ וא  טסלפ רצמ תרצות      
עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב חנומ קזב      
    ....T. 2701 קרפ קזב לש דחוימ ינכט טרפמו.  

  2,912.00    14.56   200.00 םוטיאה ירמוח לכ ללוכ רטמ   
      
קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.08.0215

 12,921.20 1,292.12    10.00 'פמוק .984  י"ת יפל 521B הסכמ ללוכ ,מ"ס 001  
      
רזבואמ ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.08.0290
,גרס , מ"ס 021 הלתמ יספ 2 םינגוע 3 ללוכ      
דמועה לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו      
יללכה קזב טרפמ יפל הדובעה קזב חוקיפב      
רתאב חקפמה תויחנהו 2701 ,0701 םיקרפ      
מ"ס 312/761/511 תודימב A2  גוסמ אתה      

  4,771.29 4,771.29     1.00 'פמוק דנטס יתכרדמ  הסכמ ללוכ  
      
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
,ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ ו  ת ו ב ח ר       
      
םוחיתל 02/02 היומס הרוגח רובע תפסות     40.01.0450

  5,914.00    29.57   200.00 תובלתשמ םינבאמ ףוציר רטמ   
      
52/02 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0470

629,244.00    74.91 8,400.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ  מ"ס רטמ   
      
52/02 תודימב 'מ5.0 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0480

161,442.00    89.69 1,800.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ  מ"ס רטמ   
      
תודימב 'מ52.0 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0490
ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ  מ"ס 52/02      

 62,881.50   114.33   550.00 ע"ש וא רטמ   
      
העונת לגעמב הרטעל המורט הפש ןבא     40.01.0540
לש שירח םגד מ"ס 05/52/52  תודימב      

 57,165.00   114.33   500.00 ע"ש וא ןייטשרקא רטמ   
      
      
      

קובץ: אומדן   .../015 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

 
21/08/2017
דף מס':     015 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

םישרגמו םישיבכב רפע תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
היצח רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.01.0550
שירח םגד  מ"ס  05/52/02 תודימב הזפ אלל      

  4,484.50    89.69    50.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש רטמ   
      
81/04/05  תודימב  תודימב בכרל הילע ןבא     40.01.0560

202,545.00   135.03 1,500.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד רטמ   
      
ללוכ-03 ב ןוטבמ העונת יא  הצק שאר     40.01.0570
,תחתמ ןליתאילופ תועירי ןויזה רודיסו הקפסא      

 10,029.36   417.89    24.00 '.מ 5.1 ילמיסקמ יא סוידר .ןוטבה ינפ תקלחהו 'חי   
      
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     40.01.0650
דוסי ללוכ ריחמה( .מ"ס 32/001/32      

145,288.00    66.04 2,200.00 .)ןוטב תנעשמו רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.01.0700

433,680.00    54.21 8,000.00 .)ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה( רופא רטמ   
      
ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
דצמ ןבאמ  םיבכרומ )דבוכ( םיכמות תוריק     40.02.0030
"הזבוט" דוביעב ןבאה .ןוטב בגו דחא      
:ללוכ-02. ב ןוטבה גוס .םיכבדנב ,תתתוסמ      
,תוזאפ םע ןוטבמ ריק שאר דוביע ,דוסי      
,םירפת ,םיזקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ      
'בע לכו גניפוק ,לוחיכ ,םינבאה תרישק      
ךרוצל תודובעה רתי לכו תושורדה הריפחה      

1,875,000.00   750.00 2,500.00 עוציב ק"מ   
      
ינש דצב ןבא תיינב רובע דבוכ תוריקל תפסות     40.02.0060

101,810.00   203.62   500.00 ).םינפ וד( ריקה לש ר"מ   
      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.01.0010
,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו      

888,720.00   386.40 2,300.00 . תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ רטמ   
      
תנוולוגמ 'מ 02.1 הבוגב תבצועמ  הכבס רדג     44.01.0020
ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל רונתב העובצו      

132,759.00   442.53   300.00 . ןוטב תפצר / המדאב תודוסי וא רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../016 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

 
21/08/2017
דף מס':     016 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

םישרגמו םישיבכב רפע תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15: ק ר פ  15 ק ר פ       
      
0.15 ק ר פ  ת ת  00.15 ק ר פ  ת ת       
      
יחטשל הרבעהו הלבוה םיללוכ ע"ע יריחמ      
קחרמ לכב רשואמ הכיפש רתאל וא/ו יולימ      
רוזיפו טקיורפה לש עוציב תולובגמ שרדייש      
.חקפמה רושיאבו תובכשב      
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.01.0010
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

141,600.00     3.54 40,000.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
םיגוסמ תלוספ לש הסמעהו םוריע ,ףוסיא     51.01.0020
רתאל התלבוהו )םירדלובו היחמצ ללוכ( םינוש      
הרויש םוקמל קוליס וא/ו רשואמ הכיפש      
הרגא םולשת תוברל ,קחרמ לכל חקפמה      
רחאל יוניפ יינפל תומכה תדידמ עצובת(      

400,000.00    80.00 5,000.00 ).םוריע ק"מ   
      

  5,420.00    10.84   500.00 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  51.01.0130
      
יוניפ תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     51.01.0150

  7,096.50    15.77   450.00 .קוליסו ר"מ   
      
תוברל דומע לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.01.0170

  1,222.20    61.11    20.00 .קוליסו יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ 'חי   
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.01.0220

192,407.80   447.46   430.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.01.0330

  6,900.00    13.80   500.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
םיללחב ,תולעתב MSLC ןוטבמ  והשלכ יולימ     51.01.0405

263,160.00   263.16 1,000.00 .ק"מ 001 לעמ תומכ רובע ב"ויכו ק"מ   
      
לש הבוגב "תרבדמ" רדג תבכרהו הקפסא     51.01.0900
00.1 יבועב ןוולגמ חפמ םילנפ יושע 'מ 0.2      
הדלפ םייושע םידומע ,ץע תרגסמ םע ,מ"מ      
הקפסא ללוכ 'מ 0.1 לכ 3" רטוקב םינוולוגמ      
הנטפה הדיצב םיריוצמ םיטפטתקבדהו      
יפל םידומע ,רפע תודובע ללוכ ריחמה.בוחרל      
,ןוטב דוסי לע םידומע ,רוטקורטסנוק תינכת      
אמגוד יפל םיטלש תקבדהו ןוולוגמ חפ      
ללוכ ,תליא תילכלכה הרבחה ידי לע תרשואמ      

800,000.00   400.00 2,000.00 עוציבה תפוקת לכ ךשמב הקוזחת רטמ   
      
      

קובץ: אומדן   .../017 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

 
21/08/2017
דף מס':     017 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

םישרגמו םישיבכב רפע תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םישיבכ תורבחתהל עוציב יבלש ןונכת     51.01.0910
לע ,םייק שיבכב רכיכ עוציבו םימייק םישיבכל      
תליא תיריעמ םירושיא תלבקו העונת ץעוי ידי      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .לארשי תרטשמו  
      
רטמ 0.2 לע ר"מ 0.3 תודימב ,יפנכ וד רעש     51.01.0920
הדלפ יליפורפמ תרגסמ היושע ףנכ לכ .הבוג      
,"תרבדמה" רדגל םימאות םילנפו םינוולגמ      
ודוקפתל שורדה לוזרפהו םיקוזיחה לכ ללוכ      

 72,000.00 24,000.00     3.00 ןיקתה 'חי   
      
תודימב לגר יכלוהל יפנכ דח שפשפ רעש     51.01.0930
הדלפ יליפורפמ תרגסמ יושע 'מ 00.2/00.1      
לכ ללוכ ,"תרבדמה" רדגל םאות לנפו םינוולגמ      

 18,000.00 6,000.00     3.00 ןיקתה ודוקפתל שורדה לוזרפהו םיקוזיחה 'חי   
      
יבלש תינכת יפל תוחיטב ירזיבא תקפסא     51.01.0940
םישיבכל תויורבחתה עוציב ךרוצל עוציב      
הדובעה .םייק שיבכל רכיכ עוציבו םימייק      
תוחיטב ירזיבא ,הקוזחת ,הקפסא תללוכ      

 60,000.00 10,000.00     6.00 .)ךרוצה יפל( החטבא תוצובקו שדוח  
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.02.0070
02 לש קחרמל דע הסירגו יולימ יחטשל הלבוה      

20,250,000.00    15.00 1,350,000 .מ"ק ק"מ   
      
02 לעמ קחרמל רמוחה יוניפ רובע תפסות     51.02.0071
ללוכ ריחמה .רשואמ הכיפש םוקמל ,מ"ק      

7,540,000.00    29.00 260,000.00 םיטנוולרה םיפוגל הרגא םולשת ק"מ   
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

906,000.00     3.00 302,000.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה     51.02.0200

1,590,000.00     5.30 300,000.00 .קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב ק"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     51.02.0260
ימוחתב 'מ 4- סלפממו םישרגמב יולימכ      
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ , םישיבכה      
ימוקמה רמוחה תמאתהו הנשי םא תלוספה      
,ונוסחיא  תוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל      
רוזיפ ,יולימה ירוזאל הסירגה יחטשמ ותלבוה      
ריחמה .יללכה טרפמה פ"ע תובכשב  קודיהו      
תורגא םולשתו הסרגמל רתיה תלבק ללוכ      

18,683,500.00    23.65 790,000.00 .ךרוצה יפל םיטנוולרה םיפוגל ק"מ   
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../018 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

 
21/08/2017
דף מס':     018 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

םישרגמו םישיבכב רפע תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     51.02.0261
קדוהמ יולימ רמוחל 15 קרפל םיאתמ יולימכ      
,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,האלמ הרקבב      
רמוחה תמאתהו הנשי םא תלוספה תדרפה      
תוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל ימוקמה      
ירוזאל הסירגה יחטשמ ותלבוה ,ונוסחיא      
רתיה תלבק ללוכ ריחמה .ורוזיפו יולימה      
םיטנוולרה םיפוגל תורגא םולשתו הסרגמל      

7,095,000.00    23.65 300,000.00 .ךרוצה יפל ק"מ   
      
א ב ו מ  י ו ל י מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
51 מ הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0120
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס-      

208,320.00   104.16 2,000.00 .וטשאא דייפידומ יפל %001 לש רקובמ ק"מ   
      
51דע הבכש יבועב תוכרדמב'  א גוס עצמ     51.03.0140
יפל %001 לש רקובמ קודיהה רחאל ,מ"ס      

171,360.00   114.24 1,500.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   
      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  40.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו ע ס י מ ב       
      
קודיהו רוזיפ ,הלבוה םיללוכ םיטלפסאה יריחמ      
      
יטימלוד סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     51.04.0100

 64,960.00    32.48 2,000.00 01-07GP.ןמוטיבו 'א גוס ר"מ   
      
יטימלוד סג טגרגא םע מ"ס 8 יבועב 52 צ"את     51.04.0141

100,800.00    50.40 2,000.00 01-07GP.ןמוטיבו 'א גוס ר"מ   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב 52 צ"את     51.04.0150

135,520.00   271.04   500.00 01-86GP.ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     51.04.0200

 73,920.00    36.96 2,000.00 01-07GP.ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
טלפסאמ  םיהבגומ םייאו םיליבש תוכרדמ     51.04.0330
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 5.21 צ"את      

 50,400.00    33.60 1,500.00 01-86GP.ןמוטיבו 'א גוס יטמולוד/יריג ר"מ   
      

  3,200.00     1.60 2,000.00 .ר"מ/ג"ק 1 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.04.0380
      

  2,267.00    22.67   100.00 .שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  51.04.0410
      
הפש ןבאו םייק טלפסא תורבחתה קשימ     51.04.0420
סוסירו עצמ תמלשה ,יוקינ תוברל השדח      

 11,335.00    22.67   500.00 . רטמ 5.0 בחור דע .ןמוטיב רטמ   
      
      

69,086,580.48 םישרגמו םישיבכב רפע תודובע כ"הס
קובץ: אומדן   .../019 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

 
21/08/2017
דף מס':     019 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ 3 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15: ק ר פ  15 ק ר פ       
      
א ב ו מ  י ו ל י מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
51 מ הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0120
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס-      

2,239,440.00   104.16 21,500.00 .וטשאא דייפידומ יפל %001 לש רקובמ ק"מ   
      
51דע הבכש יבועב תוכרדמב'  א גוס עצמ     51.03.0140
יפל %001 לש רקובמ קודיהה רחאל ,מ"ס      

1,542,240.00   114.24 13,500.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   
      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  40.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו ע ס י מ ב       
      
קודיהו רוזיפ ,הלבוה םיללוכ םיטלפסאה יריחמ      
      
יטימלוד סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     51.04.0100

188,384.00    32.48 5,800.00 01-07GP.ןמוטיבו 'א גוס ר"מ   
      
יטימלוד סג טגרגא םע מ"ס 8 יבועב 52 צ"את     51.04.0141

1,159,200.00    50.40 23,000.00 01-07GP.ןמוטיבו 'א גוס ר"מ   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב 52 צ"את     51.04.0150

271,040.00   271.04 1,000.00 01-86GP.ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     51.04.0200

129,360.00    36.96 3,500.00 01-07GP.ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
טלפסאמ  םיהבגומ םייאו םיליבש תוכרדמ     51.04.0330
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 5.21 צ"את      

772,800.00    33.60 23,000.00 01-86GP.ןמוטיבו 'א גוס יטמולוד/יריג ר"מ   
      

 73,600.00     1.60 46,000.00 .ר"מ/ג"ק 1 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.04.0380
      

  5,667.50    22.67   250.00 .שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  51.04.0410
      
הפש ןבאו םייק טלפסא תורבחתה קשימ     51.04.0420
סוסירו עצמ תמלשה ,יוקינ תוברל השדח      

 14,735.50    22.67   650.00 . רטמ 5.0 בחור דע .ןמוטיב רטמ   
      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
'.וכו ןומיס רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../020 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

 
21/08/2017
דף מס':     020 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ 3 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ימוג םטא םע 5-1 גרדב ןייוזמ ןוטב רוניצ      
הקפסא ללוכ ,לועיתל םוטא ,רכזה לע דחוימ      
.שרדנה קמועב החנהו      
      
מ"ס 05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0096

 15,158.60   757.93    20.00 '.מ 0.4 דע 'מ-0.3מ  קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0116

123,003.00   820.02   150.00 '.מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0136

207,193.20   900.84   230.00 '.מ 0.3 דע 'מ-0.2מ  קמועב 5  גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0156

 19,613.40   980.67    20.00 '.מ 0.4 דע 'מ-0.3מ  קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0196

245,178.00 1,362.10   180.00 '.מ 0.3 דע 'מ-0.2מ  קמועב 5  גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0216

 65,596.50 1,457.70    45.00 '.מ 0.4 דע 'מ-0.3מ  קמועב 5 גרד רטמ   
      
,מ"ס 001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0532
04 מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב 004D, ןיממ ןוט,      

 23,383.36 5,845.84     4.00 'פמוק '.מ 52.2  
      
,מ"ס 001/021  םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0536
04 מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב 004D, ןיממ ןוט,      

227,334.40 7,104.20    32.00 'פמוק '.מ 57.2  
      
,מ"ס 001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0544
04 מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב 004D, ןיממ ןוט,      

 13,969.12 6,984.56     2.00 'פמוק '.מ 57.3  
      
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     51.06.0664
רוח םע מ"ס 041 הבוגב מ"ס 87/84 םינפ      
וא ןמפלוו לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל      
הדבכ לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש      

 32,805.75 2,187.05    15.00 984.י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.06.0668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C  םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

 28,326.15 1,888.41    15.00 984.י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../021 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

 
21/08/2017
דף מס':     021 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ 3 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תקצימ הפש ןבא רובע ןטלוק ריחמל תפסות     51.06.0712
םגד העסימהמ מ"ס 01 הבוגב לזרב      

  5,218.80   347.92    15.00 'פמוק 09-LT-ZM ע"ש וא ןמפלוו לש.  
      
תוברל 4 " רטוקב ררוחמ ירושרש זוקינ רוניצ     51.06.0764
קד טגרגאב יולימ ינכטואיג דבב ותפיטע      

 46,480.00    92.96   500.00 .יוסיכו רטמ   
      
רטוקב תורוניצל מ"ס 51 יבועב ןוטב תפיטע     51.06.0788

392,000.00 1,960.00   200.00 .מ"ס 06-08 רטמ   
      
ןיוזמ ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     51.06.0828

 30,967.60 1,548.38    20.00 ןויז תדלפ ללוכ תוינכתב טרופמל םאתהב ק"מ   
      
03-ב גוסמ ןיוזמ ןוטבמ םיילוש זוקינל שלגמ     51.06.9996
תיבחרמ תשר םע והשלכ יבועב רתאב קוצי      

 84,000.00 1,200.00    70.00 .טרפ יפל K.J ק"מ   
      
יולימ םע מ"מ 5.5 יבועב תיבחרמ הדלפ תשר     51.06.9997
ב גוסמ רתאב קוצי עבצ טנמגיפ םע ןוטב      

 32,536.00    92.96   350.00 מ"ס 01 יבועבו-02 ר"מ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.9998

 68,600.00 1,960.00    35.00 .'מ 0.5 דע- 0.4 מ קמועב 5 גרד רטמ   
      
ללוכ מ''ס 04X05 םינפ תודימב זוקינ תלעת     51.06.9999
04 סמועב תדמועה תנבלוגמ הדלפ תשר      

504,000.00 1,680.00   300.00 .)D-004( ןוט רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8,561,830.88 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ כ"הס
קובץ: אומדן   .../022 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

 
21/08/2017
דף מס':     022 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

ףסאמ בויב וק 4 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר י ש  ך ר ד  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.02.0060

 57,160.00    28.58 2,000.00 .ק"מ 000,01 ק"מ   
      

  4,582.50    30.55   150.00 .גוס לכמ זוקינ תולעתל הביצח וא/ו הריפח ק"מ  51.02.0140
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

  1,776.00     2.96   600.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     51.02.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
ימוקמה רמוחה תמאתהו הנשי םא תלוספה      
,דחוימה טרפמה תשירדל וא ,ררבנ רמוחל      
יחטשמ ותלבוה ,ונוסחיא  תוברל      
קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל הסירג/הריפחה      
רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב רקובמ      

  7,095.00    23.65   300.00 .קודיה ק"מ   
      
3.15 ק ר פ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
-מ הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0120
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס 51      

 20,832.00   104.16   200.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ ק"מ   
      
6.15 ק ר פ  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0116

  8,200.20   820.02    10.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0196

 13,621.00 1,362.10    10.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב  5 גרד רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0256

 27,557.40 1,837.16    15.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב 5 גרד רטמ   
      
ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.06.0420
תורונצ רובע ע"ש וא ןייטשרקא לש רוצייה      

    433.62    39.42    11.00 .מ"ס 06 דע 04 םירטקב רטמ   
      
ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.06.0424
תורונצ רובע ע"ש וא ןייטשרקא לש רוצייה      

  1,194.60    99.55    12.00 .מ"ס  08 רטוקב רטמ   
      
ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.06.0428
תורונצ רובע ע"ש וא ןייטשרקא לש רוצייה      

  2,084.55   138.97    15.00 .מ"ס 001 רטוקב רטמ   
      
      

קובץ: אומדן   .../023 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

 
21/08/2017
דף מס':     023 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

ףסאמ בויב וק 4 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב תורוניצל מ"ס 51 יבועב ןוטב תפיטע     51.06.0788

  6,426.20   321.31    20.00 .מ"ס 06-08 רטמ   
      
תורוניצל מ"ס 02 יבועב ןיוזמ ןוטב תפיטע     51.06.0790

  4,500.00   450.00    10.00 .מ"ס 001 רטוקב רטמ   
      
תוברל )פאר - פיר( זוקינל ןבא ףוציר יחטשמ     51.06.0820
02*03 ךתחב תיפקיה ןיוזמ 03-ב ןוטב תרוק      
02*06 ךתחב הריתח דגנ ןיוזמ ןוטב ןשו מ"ס      

  7,451.28   206.98    36.00 .מ"ס ר"מ   
      
ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     51.06.0828
תדלפ ללוכ.תוינכתב טרופמל םאתהב ןייוזמ      

 34,064.36 1,548.38    22.00 .ןויז ק"מ   
      
ב ו י ב  ת כ ר ע מ  75 ק ר פ       
      
ח ט ש ב  י ש א ר  ב ו י ב  ף ס א מ  20.75 ק ר פ  ת ת       
2 ן ו מ ח ש       
      
ללוכ בויב יווק תחנהל תודובע עוציב :הרעה      
טרפמהו 75 קרפ יללכ טרפמ יפל רפע תודובע      
תללוכ םיאתה תנקתהו תרנצה תחנה .דחוימה      
רמוחו תלוספ קוליס ,הביצח וא/ו הריפח      
תושרה י"ע רשואמ רתאל ףדוע הריפח      
ללוכ ,הביבסה תוכיאל דרשמהו תימוקמה      
,לוח תפיטעו עצמ ,תולעת לש ןופידו תוכימת      
c2S/2-760/3102 םיטרפ יפל רזוח יולימ      
.םיטרפמב טרופמכ לכה f2S/2-760/3102-ו      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0078
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

  6,243.65   178.39    35.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0080
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

  7,963.60   199.09    40.00 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0082
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

  7,589.05   216.83    35.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0094
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

 42,844.20   204.02   210.00 .'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0096
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

  5,420.75   216.83    25.00 .'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
      

קובץ: אומדן   .../024 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

 
21/08/2017
דף מס':     024 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

ףסאמ בויב וק 4 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0098
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

 13,443.65   244.43    55.00 .'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0114
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  513      

  6,682.40   334.12    20.00 .'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0118
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  513      

  7,510.20   375.51    20.00 .'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0120
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  513      

  7,944.00   397.20    20.00 .'מ 57.3 דעו 62.3-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0122
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  513      

  6,416.25   427.75    15.00 .'מ 52.4 דעו 67.3-מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0540
הרקת תוברל רטמ 57.1 דעו 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
21B5 למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      
טרופמכ לכה 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה      

 27,134.52 3,876.36     7.00 .דחוימה טרפמבו b3S/2-760/3102 טרפב 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0542
הרקת תוברל רטמ 52.2 דעו 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B52 למרכ וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      
טרופמכ לכה 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה      

 21,870.45 4,374.09     5.00 .דחוימה טרפמבו b3S/2-760/3102 טרפב 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0544
הרקת תוברל רטמ 57.2 דעו 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ"  וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      
טרופמכ לכה 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה      

 14,166.03 4,722.01     3.00 .דחוימה טרפמבו b3S/2-760/3102 טרפב 'חי   
      
      
      

קובץ: אומדן   .../025 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

 
21/08/2017
דף מס':     025 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

ףסאמ בויב וק 4 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0548
הרקת תוברל רטמ 52.3 דעו 67.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
21B5 למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      
טרופמכ לכה 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה      

 15,508.41 5,169.47     3.00 .דחוימה טרפמבו b3S/2-760/3102 טרפב 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0550
הרקת תוברל רטמ 57.3 דעו 62.3-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
21B5 למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      
טרופמכ לכה 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה      

  5,666.21 5,666.21     1.00 .דחוימה טרפמבו b3S/2-760/3102 טרפב 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0558
הרקת תוברל רטמ 52.4 דעו 67.3-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B52 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש ,למס לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו      
טרופמכ לכה 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה      

 17,395.84 8,697.92     2.00 .דחוימה טרפמבו c3S/2-760/3102 טרפב 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0560
הרקת תוברל רטמ 57.4 דעו 62.4-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B52 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש ,למס לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו      
םגד סלגרביפ םלוס ,"בויב" בותיכ ,דיגאתה      
    0002C לכה רשואמ .ע.ש וא ןוגלוס תרצות  
טרפמבו c3S/2-760/3102 טרפב טרופמכ      

 28,926.36 9,642.12     3.00 .דחוימה 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0596
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא  33 למרכ םגד      

 12,226.35   815.09    15.00 .לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../026 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

 
21/08/2017
דף מס':     026 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

ףסאמ בויב וק 4 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0598
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד      

  3,260.36   815.09     4.00 .לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0600
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד      

 11,756.22 1,679.46     7.00 .לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0614
קמוע לכבו מ"מ 061 רטוקב בויבל ינוציח      

  5,186.22   864.37     6.00 .2-760/3102/6S טרפל םאתהב 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0616
קמוע לכבו מ"מ 002 רטוקב בויבל ינוציח      

    994.47   994.47     1.00 .2-760/3102/6S טרפל םאתהב 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0618
קמוע לכבו מ"מ 052 רטוקב בויבל ינוציח      

  3,355.98 1,118.66     3.00 .2-760/3102/6S טרפל םאתהב 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0620
קמוע לכבו מ"מ 513 רטוקב בויבל ינוציח      

  1,242.84 1,242.84     1.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
ללוכ בויב יווק תחנהל תודובע עוציב :הרעה      
טרפמהו 75 קרפ יללכ טרפמ יפל רפע תודובע      
תללוכ םיאתה תנקתהו תרנצה תחנה .דחוימה      
רמוחו תלוספ קוליס ,הביצח וא/ו הריפח      
תושרה י"ע רשואמ רתאל ףדוע הריפח      
ללוכ ,הביבסה תוכיאל דרשמהו תימוקמה      
,לוח תפיטעו עצמ ,תולעת לש ןופידו תוכימת      
c2S/2-760/3102 םיטרפ יפל רזוח יולימ      
.םיטרפמב טרופמכ לכה f2S/2-760/3102-ו      
      
יפל ,מ"מ 513 רטוקב ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0933
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,01 גרד 235 י"ת      

  8,500.00   425.00    20.00 .'מ 52.3 דעו 67.2 רטמ   
      
יפל ,מ"מ  513 רטוקב ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0936
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,01 גרד 235 י"ת      

 31,050.00   690.00    45.00 .'מ 00.6 דעו 67.4 רטמ   
      
יפל ,מ"מ 513 רטוקב ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0937
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,01 גרד 235 י"ת      

 36,000.00   800.00    45.00 .'מ 00.7 דעו 10.6 רטמ   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../027 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

 
21/08/2017
דף מס':     027 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

ףסאמ בויב וק 4 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0952
הרקת תוברל רטמ 00.7 דעו 10.6-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B52 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו .ע.ש וא      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      
ןוטבמ תוריש חטשמ ,"בויב" בותיכ ,דיגאתה      
תרצות 0002C םגד סלגרביפ םלוס ,ימורט      
לכה ,תוקעמ ,םיעטקב רשואמ .ע.ש וא ןוגלוס      
טרפמבו 2-760/3102/1d3S טרפב טרופמכ      

 34,000.00 17,000.00     2.00 .דחוימה 'חי   
      
תולעת ןופיד תודובעל הדבכ הכימת תכרעמ     57.02.0970
"METSYS REDILS" גוסמ "HBS" תמגודכ      
יבא" 'בח י"ע קוושמ ע"ש וא הינמרג תרצות      
בחורב 'מ 5.5 דע קמועב ,"מ"עב תויתשת ןטק      
תוברל ,'מ 41 ךרואבו 'מ 87.3 דע 'מ 5.1-מ      
קוריפו הבכרה ןמזב הכרדהל יעוצקמ לעופ      
לכל הרכשה וא/ו השיכר ללוכ ריחמה, תכרעמה      
לכהו רתאל הלבוה תוברל ,עוציב תפוקת      

170,000.00 85,000.00     2.00 'פמוק .דחוימה ינכטה טרפמב טרופמכ  
      
תולעת ןופיד תודובעל הדבכ הכימת תכרעמ     57.02.0971
GNIROHS LIAR" גוסמ "HBS" תמגודכ      
    EDILS" י"ע קוושמ ע"ש וא הינמרג תרצות  
0.8 דע קמועב ,"מ"עב תויתשת ןטק יבא" 'בח      
,'מ 41 ךרואבו 'מ 0.6 דע 'מ 0.2-מ בחורב 'מ      
הבכרה ןמזב הכרדהל יעוצקמ לעופ תוברל      
וא/ו השיכר ללוכ ריחמה, תכרעמה קוריפו      
הלבוה תוברל ,עוציב תפוקת לכל הרכשה      

720,000.00 180,000.00     4.00 'פמוק .דחוימה ינכטה טרפמב טרופמכ לכהו רתאל  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,477,276.72 ףסאמ בויב וק כ"הס
קובץ: אומדן   .../028 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

 
21/08/2017
דף מס':     028 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

בויבו םימ תודובע 5 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י ו ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ גוס לכמ םימ יווק תחנהו הקפסא      
הביצח וא\ו םיינכמ םילכב הביצח וא\ו הריפח      
םילבגומ םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
הדובע ,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע      
לעמ תויתשת תיצח ,תויתשתל תוכימסב      
חוקיפו תוישרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו      
,תויושר וא םיפוג םתוא לש      
      
לכ ,הדש יתורש :םדוקה ףיעסל ךשמה      
תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה      
תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב      
רזוח יולימ ,םימ בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח      
לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה טרפה פ"ע      
םיריבעמ,תויופעתסה ,תותשק ןוגכ םיחפסה      
יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו 'וכו      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמו קחרמ לכל      
רסה ןעמל .קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
ריחמב יוניש וא תפסות היהי אלש שגדומ קפס      
לכמ "קמוע לכב" וב ןייוצש ףיעס לכב הדיחי      
יוניש ,םיקמועב יוניש ןוגכ היהתש הביס      
אז תחקל שי .'וכו יאוותב      
      
לכ תא  םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירתיהו םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה      
םתומלשב תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה      
עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת  תוברל      
תחנה רשפאל מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש יפכ ךכמ      
םינבמ וא/ו םייק שיבכל דומצה םינקתמו םיווק      
יתשת לכ וא/ו םימייק      
      
םייתשורח ויהי הדלפה תורוניצל םירזיבאה לכ      
תיתשורח תינוציח הפיטעו טלמ םינפ יופיצ םע      
.תיתבכש תלת      
      
ריחמ הזוח\זרכמ יכמסמב רמאנל ףסונב      
םיללוכ בלוצמ ןילתאילופו ןילתאילופ תורוניצ      
היביכרמ לכ םע תכרעמה לכ לע תוירחא      
י"ע תוחפל םינש 01 ךשמל )םיחפסו תורוניצ(      
,דיגאת\תימוקמה תושר תבוטל תרנצה ןרצי      
וא/ו םינפ ךותיר תועצמאב תרנצה ןיב רוביח      
מאב עוציב ,דבלב ן'זויפורטקלא      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../029 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

 
21/08/2017
דף מס':     029 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

בויבו םימ תודובע 5 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
טוח םע ןומיס טרס :םדוק ףיעסל ךמשה      
טרסה לש הילע ,םימ בותיכו הטסורינ\יתכתמ      
תקידב ,הרוגס למשח תספוק ,ףוגמ את ךותב      
.רותיאל רישכמ תועצמאב תופיצר      
      
רושיא לבקל ןלבקה לע :םדוק ףיעסל ךשמה      
הפולחל םאתהב תרנצה ןרצי לע שארמ      
בתכו הדשה תורש ןתמ יבגל ןה ,תרשואמה      
םרטב תאז תכרעמה לכ לע ןרצי לש תוירחאה      
.םתחנהו תרנצ תנמזה      
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
ינפל,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
םולשת,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה      
ןלבקהו םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב      
םושיר ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל      
הדובעה ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב      
העצוב      
      
.יטרדנטסה טרפה יפל ויהי םירזיבא יאת      
וא\ו הריפח ללוכ םירזיבא את ריחמש שגדומ      
שיבכ תחיתפ ,םיידיב וא םיינכמ םילכב הביצח      
יולימ,שיש תומוקמב הכרדמ וא רוסינב טלפסא      
הנבמל דע תובכשב קדוהמ רזוח      
הנבמ  רוזחישו טרפה יפל הכרדמ\שיבכה      
.שיבכ תחיתפ לש הרקמב הכרדמ\שיבכה      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
החטבא ,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמו      
.'וכו תרבגומ      
      
גרדב 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ      
,לוח תפיטע םע קמוע לכב עקרקב םיחנומ ,21      
.ילמשח ךותירל םיחפס ללוכ םינוש םירטקב      
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0192

 57,200.00   114.40   500.00 מ"מ 05 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0196

 40,656.00   135.52   300.00 מ"מ 57 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0198

 24,816.00   165.44   150.00 מ"מ 09 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0200

 56,760.00   189.20   300.00 מ"מ 011 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0204

263,340.00   277.20   950.00 מ"מ 061 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
      
      

קובץ: אומדן   .../030 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

 
21/08/2017
דף מס':     030 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

בויבו םימ תודובע 5 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
21 גרד  9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0208

722,937.60   443.52 1,630.00 מ"מ 522 רטוקב  ל"נכ רטמ   
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0212

492,184.00   523.60   940.00 מ"מ 082 רטוקב 21 רטמ   
      
םיפוגמ      
      
יופיצ םע ,'מטא 61 לש הדובע ץחלל ףוגמ      
םינגוא תוברל יסקופא ינוציח יופיצו םינפ      
םיידגנ      
      

  4,348.96 2,174.48     2.00 'פמוק 4" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0318
      

 22,014.08 2,751.76     8.00 'פמוק 6" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0320
      

 52,717.28 4,792.48    11.00 'פמוק 8" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0322
      

 22,632.72 7,544.24     3.00 'פמוק 01" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0324
      
ןיזמ רונצו ןוטב תייבוק תוברל שא יוביכ יזרב      
רטמ 3 ךרואב      
      
ףיקז לע 3" רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.01.0404
הריבש ןקתמ תוברל 4" רטוקב יתשורח      

117,145.60 2,928.64    40.00 'פמוק .טרפל םאתהב  
      
םירזיבאל םיאת      
      
08 רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0420
סמועל  תימורט הרקת תוברל קמוע לכב מ"ס      
םגד תמגוד ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21      
מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "521B 33-למרכ"      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות      
דיגאת \ תושרה םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

 20,143.20 2,014.32    10.00 ,דיגאת\תושרה םש ,למס לולכיש 'חי   
      
001 רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0422
סמועל  תימורט הרקת תוברל קמוע לכב מ"ס      
םגד תמגוד ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21      
מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "521B 33-למרכ"      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות      
דיגאת \ תושרה םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

 27,336.32 2,485.12    11.00 ,דיגאת\תושרה םש ,למס לולכיש 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../031 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

 
21/08/2017
דף מס':     031 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

בויבו םימ תודובע 5 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
521 רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0424
סמועל  תימורט הרקת תוברל קמוע לכב מ"ס      
םגד תמגוד ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21      
מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "521B 33-למרכ"      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות      
דיגאת \ תושרה םע םואיתבו פ"ע בותיכ      

 11,894.08 2,973.52     4.00 ,דיגאת\תושרה םש ,למס לולכיש 'חי   
      
םייק וקל שדח וק תורבחתה      
      
וקל רוביח ,םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח      
לכ ללוכ םייתשורח םירזיבא תועצמאב םייקה      
םירזיבא ,תודובע ,הריפח( תוולנה תודובעה      
)רוביחה עוציבל םישרדנה      
      
01" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0470

  4,083.20 2,041.60     2.00 'פמוק 01" -21" רטוקב והשלכ גוסמ םייק וקל  
      
שרגמל םימ רוביחל תונכה      
      
הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.0484
יטרדנטסה טרפ יפל )3" ףיקז(    2" רטוקב      
רדג וא\ו ןוטב ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל      
מ"מ002 רטוקב טיס יו יפ לוורש םע םייק      

114,936.80   621.28   185.00 שרדנה םוקמב 'חי   
      
הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.0488
טרפ יפל )4" ףיקז(    4" וא 3" רטוקב      
ןוטב ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל יטרדנטסה      
052 רטוקב טיס יו יפ לוורש םע םייק רדג וא\ו      

 35,516.80   887.92    40.00 שרדנה םוקמב מ"מ 'חי   
      
רטוקב בלוצמ ןליתאילופ רוניצ הצקל רזיבא     57.01.0990

  2,016.00   672.00     3.00 .ן'זויפורטקלא ןותירב מ"מ 061 'חי   
      
082 וק ל הדידמ תכרעמו ץחל תריבש תכרעמ     57.01.0991
פ"ע תרנצה יקלחו םירזיבאה לכ ללוכ ,מ"מ      

200,000.00 100,000.00     2.00 'פמוק .םימה דיגאת לש תופסונ תושירד ללוכ ,טרפ  
      
ב ו י ב  י ו ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ גוס לכמ בויב יווק תחנהו הקפסא      
הביצח וא/ו םיינכמ םילכב הביצח וא/ו הריפח      
םילבגומ םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
הדובע ,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע      
לעמ תויתשת תייצח ,תויתשתל תוכימסב      
חוקיפו תויושרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו      
תויושר וא םיפוג םתוא לש      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../032 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

 
21/08/2017
דף מס':     032 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

בויבו םימ תודובע 5 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לכ ,הדש יתורש :םדוקה ףיעסל ךשמה      
תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה      
תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב      
רזוח יולימ ,בויב בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח      
לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה טרפה פ"ע      
קרפ יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו םיחפסה      
יללכה טרפמב 75      
      
שגדומ .יטרדנטסה טרפה יפל ויהי הרקב יאת      
הביצח וא/ו הריפח ללוכ הרקב יאת ריחמש      
דע רזוח יולימ , םיידיב או/ו םיינכמ םילכב      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
הדירי יבלש ,הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
יחטשמו םייניב יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא/ו      
החוש ירבחמ תוברל החונמ      
      
לש הרקמב )הדידמה ינפוא ( ףיעסל תפסותב      
ינפמ" הרדגהה םייק שיבכב בויב וק תחנה      
טלפסאה ינפמ איה "עקרקה      
      
לכב ןלבקל םימולשתב לפכ ויהי אלש שגדומ      
אתב ביויב ירוביח לוטיב וא תוירבחתהל עגונה      
דבלב דחא םעפ היהי םולשתה ,םייק הרקב      
תואיצי וא תוסינכה רפסמל רשק אלל אתל      
לש הרקמב ןכל תולטבתמ וא תופסוותמש      
את ותואב םירוביח לוטיבו םירוביח תפסוה      
טוקה פ"ע דבלב דחא תורבחתה םלושי      
      
-"םימולשתב לפכ" םדוקה ףיעסל ךשמהב      
רבעמ םייק בויב וק לע הרקב את לש הרקמב      
םוש םלושי אל בויב וק לע את ןיגב תפסותל      
.אתל תורבחתה      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמלו קחרמ לכל      
קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
      
לכ תא  םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירתיהו םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה      
םתומלשב תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה      
עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת  תוברל      
תחנה רשפאל מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש יפכ ךכמ      
םינבמ וא/ו םייק שיבכל דומצה םינקתמו םיווק      
יתשת לכ וא/ו םימייק      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../033 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

 
21/08/2017
דף מס':     033 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

בויבו םימ תודובע 5 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
ינפל,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
םולשת,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה      
ןלבקהו םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב      
םושיר ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל      
הדובעה ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב      
העצוב      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
החטבא ,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמה      
.'וכו תרבגומ      
      
C.V.P תורוניצ      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0056
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

  3,014.00   120.56    25.00 'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0058
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

262,099.20   128.48 2,040.00 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0060
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

127,388.80   135.52   940.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0064
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

  4,246.00   169.84    25.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0074
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

  6,996.00   139.92    50.00 'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0076
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

  7,524.00   150.48    50.00 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0078
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

468,283.20   159.28 2,940.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0080
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

  8,888.00   177.76    50.00 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0082
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

  4,840.00   193.60    25.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב רטמ   
      
      
      

קובץ: אומדן   .../034 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

 
21/08/2017
דף מס':     034 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

בויבו םימ תודובע 5 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0096
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

 67,760.00   193.60   350.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
בויבל הרקב תוחוש      
      
תיתחתו תוימורט תוילוחמ םילוגע הרקב יאת      
תיטילונומ הקיציב תרצוימ      
      
הביצח וא/ו הריפח םיללוכ תוחושה יריחמ      
דע רזוח יולימ ,םיידיב וא/ו םינכמ םילכב      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
תוברל הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
םייניב יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא הדירייבלש      
החוש רבחמו החונמ יחטשמ וא/ו      
      
מ"ס 08 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0536
תימורט הרקת תוברל רטמ 52.1 דע קמועבו      
ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל      
"521B 55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד      
וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 05 רטוקב חתפםע      
םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש      

 84,648.96 2,645.28    32.00 םש,למס לולכיש דיגאת/תושרה םע 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0540
הרקת תוברל רטמ 57.1 דעו 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
21B5 למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      

865,260.00 3,461.04   250.00 ולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0542
הרקת תוברל רטמ 52.2 דעו 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B52 למרכ וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      

761,560.80 3,905.44   195.00 לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0544
הרקת תוברל רטמ 57.2 דעו 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ"  וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      

 25,296.48 4,216.08     6.00 לכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../035 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

 
21/08/2017
דף מס':     035 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

בויבו םימ תודובע 5 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0548
הרקת תוברל רטמ 52.3 דעו 67.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
21B5 למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      

 13,846.80 4,615.60     3.00 ולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו 'חי   
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0594
םגד תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת      
םע י"ש וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ      

  7,277.60   727.76    10.00 לזרב תקיצי רגס 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0596
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא  33 למרכ םגד      

120,080.40   727.76   165.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0614
קמוע לכבו מ"מ 061 רטוקב בויבל ינוציח      

 11,576.40   771.76    15.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0616
קמוע לכבו מ"מ 002 רטוקב בויבל ינוציח      

 17,758.40   887.92    20.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0618
קמוע לכבו מ"מ 052 רטוקב בויבל ינוציח      

  5,992.80   998.80     6.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
אתל מ"ס 002 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.02.0640
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
, ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
טרפ יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס      

    887.92   887.92     1.00 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
אתל מ"ס 052 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.02.0644
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
, ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
טרפ יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס      

  2,769.36   923.12     3.00 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
ףחס תעבט תיינב רובע החוש ריחמל תפסות     57.02.0990

 23,520.00 1,120.00    21.00 .טרפ פ"ע 'חי   
      
      
      
      

קובץ: אומדן   .../036 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

 
21/08/2017
דף מס':     036 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

בויבו םימ תודובע 5 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הסכמ תמאתה רובע החוש ריחמל תפסות     57.02.0991
לכ ללוכ שיבכב טלפסא לש יפוס םורל החוש      
הסכמ תמרה וא הדרוה ,םוטיאה תודובע      

 82,320.00   392.00   210.00 .תומלשב 'חי   
      
,דבוכ ריקב מ"מ 061 רטוקב בויב לפמ טרפ     57.02.0992
םיחפסה לכ , E.P.D.H תרנצ יקלח ללוכ      
דע ריקה הבוג ,טרפ פ"ע םישורדה םירזיבאהו      

 56,000.00 5,600.00    10.00 'פמוק .'מ 4  
      
61" רטוקב רוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטק     57.02.0993
ילדנס ,רוניצה תלחשה תוברל 23/5" ןפוד יבוע      

 24,000.00   400.00    60.00 יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס רטמ   
      
02" רטוקב רוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטק     57.02.0994
ילדנס ,רוניצה תלחשה תוברל 23/5" ןפוד יבוע      

 25,000.00   500.00    50.00 יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5,381,513.76 בויבו םימ תודובע כ"הס
קובץ: אומדן   .../037 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

 

21/08/2017 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     037 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

םישרגמו םישיבכב רפע תודובע 2 הנבמ    
   

              5,501,229.62 תרושקתו הרואת ,למשח 'בע 80 קרפ   
   

              3,689,483.36 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

              1,021,479.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

             58,874,388.50 חותיפו םישיבכ 15: קרפ 15 קרפ   
   

69,086,580.48 םישרגמו םישיבכב רפע תודובע 2 כ"הס               
   
תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ 3 הנבמ    
   

              8,561,830.88 חותיפו םישיבכ 15: קרפ 15 קרפ   
   

 8,561,830.88 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ 3 כ"הס               
   
ףסאמ בויב וק 4 הנבמ    
   

                196,978.71 תוריש ךרד תלילס 15 קרפ   
   

              1,280,298.01 בויב תכרעמ 75 קרפ   
   

 1,477,276.72 ףסאמ בויב וק 4 כ"הס               
   
בויבו םימ תודובע 5 הנבמ    
   

              5,381,513.76 בויבו םימ יווק 75 קרפ   
   

 5,381,513.76 בויבו םימ תודובע 5 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: אומדן   .../038 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

 
21/08/2017
דף מס':     038 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ ,רפע 'בע

  
הנבמ ךס  

69,086,580.48 םישרגמו םישיבכב רפע תודובע 2 הנבמ  
  

 8,561,830.88 תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ 3 הנבמ  
  

 1,477,276.72 ףסאמ בויב וק 4 הנבמ  
  

 5,381,513.76 בויבו םימ תודובע 5 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
84,507,201.84  יללכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: אומדן 4434889-40 )0.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


