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

 

27/11/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     001 םילעי תנוכש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

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

 21,120.00    16.00 1,320.00 ראשנש ר"מ   
      
לכ ללוכ םינוש םיגוסמ םייק ףוציר קוליסו קורפ     01.020

100,320.00    16.00 6,270.00 ףוצירל תחתמ תמייקה לוחה תבכש ר"מ   
      

 33,000.00    60.00   550.00 שדחמ ותחנהו םייק ףוציר קורפ ר"מ  01.030
      

    352.00    32.00    11.00 .מ"ס 03 דע יבועב ןוטב יחטשמ קוליסו קורפ ר"מ  01.050
      

  1,188.00    54.00    22.00 םינוש םיגוסמ םימייק תוקעמ קוליסו קורפ רטמ  01.060
      

    726.00    33.00    22.00 םינוש םיגוסמ םימייק די יזחאמ קוליסו קורפ רטמ  01.070
      
ללוכ ,םינוש םיגוסמ הפש ינבא קוליסו קורפ     01.080

 12,210.00    30.00   407.00 ןוטב דוסיו בג רטמ   
      
םע טלמ תועצמאב הפש ינבא לש ימוקמ ןוקית     01.100
חקפמה י"ע רשואמ ביטמ הקבדה ברע      

    792.00    18.00    44.00 )הפש ןבא תודיחיב הדידמה( 'חי   
      
יאתו הטילק יאת ,תוחוש לש סלפמ תמאתה     01.110

 26,400.00   400.00    66.00 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      

 15,400.00 1,400.00    11.00 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      

 60,500.00 1,100.00    55.00 תמייק הרקת קוליסו קורפ ללוכ 'חי   
      
תכמנה + תוכרדמב םיצע לש םימדג תכמנה     01.160
רשפאל ידכ ,ךרוצה תדימב הייקשה תרנצ      

  4,950.00   275.00    18.00 םהילעמ ףוציר תריגס 'חי   
      

 44,000.00   500.00    88.00 םייקה ריקה תמגודב ,ןבא תוריק ןוקית ר"מ  01.180
      

  3,960.00    45.00    88.00 םינוש םיגוסמ תוגרדמ קוליסו קורפ רטמ  01.360
      
ללוכ לועשמה ידיצב תוגורע יוניפו קוריפ     01.370
יפל עצובי ,ףוצירל הנכה ללוכ היחמצה תריקע      

 30,000.00 5,000.00     6.00 'פמוק חקפמה תטלחה  
      
      
      

קובץ: 30434003   .../002 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
27/11/2017
דף מס':     002 םילעי תנוכש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יוניפ ללוכ ,םירגוב םיצע ימדג  לש התירכ     01.380
 27,500.00 2,500.00    11.00 םישרוש ךותיחו 'חי   

      
מ"ס 03 לש רטוקב םירגוב םיצע תקתעה     01.390
תשירד פ"ע , הלעמו 'מ 3 לש הבוגבו הלעמו      

 10,000.00 5,000.00     2.00 חקפמה 'חי   
      
ם "ו ג א ו  ם י ע צ מ  30 ק ר פ       
      
עצמ ינפ לש סוליפו קודיה ,הבטרה ,השירח     03.020
לש הדרוה וא הפסוה ללוכ )ךרד תרוצ( םייק      

 31,680.00     4.50 7,040.00 ךרוצל םאתהב עצמ ר"מ   
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      

  3,484.80     2.64 1,320.00 ר"מ/ג"ק 1 רועישב SM-01 דוסי סוסיר ר"מ  04.010
      

  3,484.80     2.64 1,320.00 ר"מ/ג"ק 5.0 רועישב SS-1 החאמ סוסיר ר"מ  04.020
      

 58,080.00    44.00 1,320.00 מ"ס 5 יבועב )s( 52 מ"את טלפסא תבכש ר"מ  04.030
      

 48,576.00    36.80 1,320.00 מ"ס 4 יבועב91 צ"את טלפסא תבכש ר"מ  04.050
      

    680.80    18.40    37.00 םייק טלפסאל תורבחתה קשימ רטמ  04.080
      
ר ו ר מ י ת ו  ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
01 בחורב ןבל ןווגב םישיבכ עבצ יווק תעיבצ     05.010

  1,815.00    11.00   165.00 מ"ס רטמ   
      
- לוחכ ,ןבל - םודאב ןיגורסל הפש ינבא תעיבצ     05.040

  8,954.00    22.00   407.00 ןבל - רוחשו בוהצ - םודא ,ןבל רטמ   
      

     90.00    30.00     3.00 דדוב ץח תעיבצ 'חי  05.050
      

    110.00    55.00     2.00 לופכ ץח תעיבצ 'חי  05.060
      
לע ,אוהש לכ גוסמ רורמת לש הבצהו הקפסא     05.070

    900.00   450.00     2.00 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       
      
תודימב תירכרוכ תצרוחמ ןייטשרקא תוגרדמ     06.100

 44,000.00   500.00    88.00 טרפ יפל 7/04/51 רטמ   
      
52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     06.140
יפל ,ןוטב בג ללוכ ,םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס      

 41,921.00   103.00   407.00 1Eטרפ רטמ   
      

 10,780.00   980.00    11.00 ןג ינבא 01 מ תבכרומ , טרפ יפל ץעל הגורע 'חי  06.150
      

קובץ: 30434003   .../003 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
27/11/2017
דף מס':     003 םילעי תנוכש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,240.00   360.00     9.00 ןג ינבא 4 מ תבכרומ ץעל הגורע 'חי  06.160
      

 94,500.00   105.00   900.00 םייקה תמגודכ שדח ףוציר ר"מ  06.170
      
ירכרוכ 5.7*5.7 תודימב  תומר ןבאב ףוציר     06.180
תיראינילה הרדסהמ ףוצירו ,טרפ יפל רופאו      
ןווגב טרפ יפל 8*61, 42*61 ,61*61 תודימב      

690,580.00   146.00 4,730.00 רחבנש ר"מ   
      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע ו  ב ו ח ר  ט ו ה י ר  80 ק ר פ       
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     08.130
וא "ידנלוה" וא "אישנ" וא "תרנכ" םגד "ילרוא      
יפל ,םח ץבאב ןוולגמ 'מ 01.1 הבוגב ע"ש      

  8,360.00   380.00    22.00 2H טרפ 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      

  8,470.00   385.00    22.00 3H טרפ יפל ,םח ץבאב רטמ   
      
ה י י ק ש ה  90 ק ר פ       
      
ה י י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע ל  ב צ ק ה  1.90 ק ר פ  ת ת       
ן ו נ י ג ו       
      
םילוורשו הייקשה תורוניצ תחנה     09.1.010
,שרדנש המ לכ ללוכ תומייק תוכרעמל םירוביח      

 50,000.00 50,000.00     1.00 חקפמה תייחנה פ"ע בצקה  
      
מ "צ ב  71 ק ר פ       
      
ש א ר מ  י ו פ צ  י ת ל ב  ת פ ס ו ת  1.71 ק ר פ  ת ת       
      

100,000.00 100,000.00     1.00 מ"צב םוכס 17.1.010
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 30434003   .../004 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
27/11/2017
דף מס':     004 םילעי תנוכש

      
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 ר ז י ב א ו  ם י מ  ת ר נ צ  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
RDS 5.21 גרד בלוצמ ןליטאילופ יושע רוניצ     57.1.040
דע קמועבו V.U דימע מ"מ 061 רטוקב ,,5.21      
תוברל יונב חטשב חנומ 'מ 05.1 רטוקב      
םירוביחל םיפעסמ ,םיגוסה לכמ םיחפס      
תוריק ,תורדג ,םילושכמ לע תורבגתה ,םיתבל      
'מ 1 בחורב םיפצורמ םיחטשמ קוריפ ,םיכמות      
וא/ו הריפח ,םינוטב ,םיטלפסא ,םיגוסה לכמ      
ךפש רתאל ףדוע רמוחו תלוספ קוליס הביצח      
,תובכשב קדוהמ לוחב הריפחה יולימ ,רשואמ      
קדוהמ 'א גוס עצמ ,טרפל םאתהב ןומיס טרס      
וא שיבכ( רוניצה םוקימל םאתהב תובכשב      
'וכו ץחל תקידב ,יוטיח ,הפיטש ,)ליבש/הכרדמ      

122,100.00   330.00   370.00 .ינכטה טרפמבו םיטרפב טרופמכ לכה רטמ   
      
רטוקב  לבא ל"נכ לכה ללוכ ןליטאילופ רוניצ     57.1.050

 58,800.00   240.00   245.00 'מ 03.1 דע קמועבו מ"מ 011 רטמ   
      
רטוקב   לבא ל"נכ לכה ללוכ ןליטאילופ רוניצ     57.1.060
,יונב חטשב חנומ 'מ 03.1 דע קמועבו מ"מ 57      

 14,400.00   180.00    80.00 .ל"נכ לכה ללוכ רטמ   
      
36 רטוקב בא ל"נכ לכה ללוכ ןליטאילופ רוניצ     57.1.070

  4,650.00   155.00    30.00 'מ 00.1 דע קמועבו מ"מ רטמ   
      
61 גרד לבא  ל"נכ לכה ללוכ ןליטאילופ רוניצ     57.1.080

 40,500.00   135.00   300.00 'מ 00.1 דע קמועבו מ"מ 05 רטוקבו רטמ   
      
04 רטוקב לבא ל"נכ לכה ללוכ ןליטאילופ רוניצ     57.1.090

  5,000.00   100.00    50.00 'מ 00.1 דע קמועבו מ"מ רטמ   
      
מ"מ 23 רטוקב ל"נכ לכה ללוכ ןליטאילופ רוניצ     57.1.100
תלבקו םואת ללוכ םייטרפ תורצחב חנומ      
ינפל רצחה חטש םוליצ ,ריידהמ בתכב רושיא      
,םייק ףוציר קוריפ ,הדובעה עוציב ירחאו      
תמלשה ללוכ ותומדקל חטשה בצמ תרזחה      
,'וכו היקשה תרנצ ,ןוניג ,עגפנש ףציר      
לא דע שרגמל ץוחמ השדח הדידמ תכרעממ      
רבעמ תוברל הקרופש תמייקה תכרעמה      
םימייק תורוניצל תורבחתה ,ןבא רדגל תחתמ      
יפל עוציב( שרדנכ םיחפס ,רצחה םוחתב      

  6,300.00   180.00    35.00 .)חקפמה תאמ בתכב הארוה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 30434003   .../005 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
27/11/2017
דף מס':     005 םילעי תנוכש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

061 רטוקב םייק  ןליתאילופ רוניצל תורבחתה     57.1.140
יושע ןנכותמ רוניצ םע והצקב ואו וזכרמב מ"מ      
ללוכ מ"מ 061 רטוקב בלוצמ ןליטאילופ      
םע םימ תקספה םואית ,רוניצה תפישח      
תוברל תורבחתהו רוניצה ךותיח ,דיגאתה      
קוליס ,שרדנכ םיחפסו תרנצ יעטק ,תופעתסה      
בצמ תרזחה ,םוי ותואב ףדוע רמוחו תלוספ      
שרדנכ לכה -'וכו תומלשב ותומדקל חטשה      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .תיטרדנטס תינכתל םאתהב  
      
011 רטוקב םייק ןליטאילופ רוניצל תורבחתה     57.1.146

  6,400.00 1,600.00     4.00 'פמוק מ"מ 57 רטוקב רוניצ םע  ל"נכ לכה ללוכ מ"מ  
      
011 רטוקב םייק ןליטאילופ רוניצל תורבחתה     57.1.150

 12,600.00 1,800.00     7.00 'פמוק מ"מ 011 רטוקב רוניצ םע  ל"נכ לכה ללוכ מ"מ  
      
רוניצ לע תופעתסה ללוכ 3" רטוקב טנרדיה     57.1.160
הדלפ רוניצ ,בלוצמ ןליטאילופ יושע ישאר      
,"וירט" תפיטעו ימינפ טלמ יופיצ םע 4" רטוקב      
3" שא יוביכ זרב ,רוביח יריזבא ,תותשק      
ץרוטש רבחמ םע רשואמ .ע.ש וא "לאפר"      
4" הדלפ ףקז  ,ףקזל רוביחב 4" ןגוא םע ינקת      
ןוגיע שוג , ץוחבמ עובצו ימינפ טלמ יופיצ םע      
ללוכ ,403 'סמ טרפב טרופמכ 'וכו ןוטבמ      

 24,000.00 3,000.00     8.00 )םירזיבאו רוניצ( 'מ 3 דע ישארה וקל רוביח 'חי   
      
םינפ ןסליר יופיצ םע 6" רטוקב זירט ףוגמ     57.1.190
םימ וק לע ןקתומ םיימינפ םירזיבאו ריצ ,ץוחו      
תופומ תוברל ,בלוצמ ןליטאילופ יושע שדח      
ןקתומ .םינגואו ןגוא ימאתמ ,ילמשח ךותירל      
תקצי הסכמו הרקת ללוכ קמוע לכב החושב      

  6,000.00 6,000.00     1.00 דיגאת לומיס םע 'חי   
      

 30,000.00 5,000.00     6.00 4" רטוקב לבא ל"נכ לכה ללוכ זירט ףוגמ 'חי  57.1.210
      

 11,400.00 3,800.00     3.00 .3" רטוקב לבא ל"נכ לכה ללוכ זירט ףוגמ 'חי  57.1.220
      

  6,000.00 3,000.00     2.00 .2" רטוקב לבא ל"נכ לכה ללוכ זירט ףוגמ 'חי  57.1.230
      
לע תנקתומ 2/1" לפינ :םימ םוגיד תדוקנ     57.1.235
תרצות ירודכ זרב יליע טרפמ וא ,טנרדיה      
היושע 8/3" היפו "2/1 24 הירס "םינובה"      
טרפל םאתהב מ"ס 01 - כ ךרואב הטסורינ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 S3. 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 30434003   .../006 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
27/11/2017
דף מס':     006 םילעי תנוכש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רטוקב תמייק הדידמ תכרעמל תורבחתה     57.1.245
לע ףעסמ  תוברל ,טרפל םאתהב ,4/3"-1"      
דע ,'מ 0.3-כ ךרואב רוניצ עטק ,ישארה וקה      
05 ףקז לש הנקתהו הקפסא ,שרגמה תיזח      
רטוקב ,61 גרד ןליטאילופ תרנצ יעטק ,מ"מ      
לוורש ,ילמשח ךותירל םיחפס ,מ"מ 04-36      
ןוגיעל מ"מ 011 רטוקב 01 גרד .יס.יו.יפמ      
תרצות 1" ירודכ ףוגמו ןוטב ,ץצח ,הנכהה      
תמייקה הנזהה קוריפ ,.ע.ש וא "ביגש"      
ללוכ תכרעמל תורבחתהו הדידמה תכרעמל      
'וכו ,הקראה רושיג ,שרדנכ 'וכו דרוקר/םיחפס      
הדידמ תכרעמל רוביח תלבקל טלפמוק לכה      

 21,250.00   850.00    25.00 תמייק 'חי   
      
רטוקב תמייק הדידמ תכרעמל תורבחתה     57.1.247
םאתהב םירטק לבא ל"נכ לכה ללוכ 2"-2/1.1"      
,מ"מ 57-05 רטוקב ףקז :תמייקה תכרעמל      
תורבחתהו תרנצ ,2"-2/1.1" ינוסכלא ףוגמ      

  3,800.00   950.00     4.00 'פמוק .הנשי הנזה קוריפ ללוכ םייק םימ דמל  
      
-1" רטוקב תמלשומ השדח הדידמ תכרעמ     57.1.250
,טרפל םאתהב שרגמה תיזחב תנקתומ ,4/3"      
רוניצ עטק,ישארה רוניצה לע ףעסמ תוברל      
תכרעמל הנזהה רוניצ לא דע,'מ 0.3-כ ךרואב      
רוניצל תורבחתה ,רצחב תמייקה הדידמה      
רשפאמ וניא תיבה לעבו הדימב רצחל הנזהה      
הנקתהו הקפסא ,רצחב םימה דמ דע הסינכ      
גרד ןליטאילופ תרנצ יעטק ,מ"מ 04 םיפקז לש      
ךותירל םיחפס ,מ"מ 04-36 רטוקב ,61      
רטוקב 01 גרד .יס.יו.יפמ םילוורש ,ילמשח      
ינש ,ןוטב ,ץצח ,םיפקזה ןוגיעל מ"מ 011      
קוריפ .ע.ש וא "ביגש" תרצות םיירודכ םיפוגמ      
ותנקתהו רצחב תאצמנה תכרעמב םימה דמ      
לפינ תנקתה ,רצחל ץוחמ השדחה תכרעמב      
םימה דמ םוקמב תמייקה תכרעמב רבעמ      
לעב תמכסהב תכרעמה לוטיב וא קרופש      
,הקראה רושיג ,עקרקב תרנצה רושיגו שרגמה      

 10,000.00 1,250.00     8.00 טרפב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
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מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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27/11/2017
דף מס':     007 םילעי תנוכש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,3" -2" רטוקב תמלשומ השדח הדידמ תכרעמ     57.1.255
תוברל ,טרפל םאתהב שרגמה תיזחב תנקתומ      
ךרואב רוניצ עטק ,ישארה רוניצה לע ףעסמ      
הדידמה תכרעמל הנזהה רוניצ דע ,'מ 0.3-כ      
הנזהה רוניצל תורבחתה ,רצחב תמייקה      
הסינכ רשפאמ וניא תיבה לעבו הדימב .רצחל      
לש הנקתהו הקפסא ,רצחב םימה דמ דע      
גרד ןליטאילופ תרנצ יעטק ,מ"מ 57 םיפקז      
ךותירל םיחפס ,מ"מ 04-36 רטוקב ,61      
רטוקב 01 גרד .יס.יו.יפמ םילוורש ,ילמשח      
ינש ,ןוטב ,ץצח ,םיפקזה ןוגיעל מ"מ 011      
דמ קוריפ .ע.ש וא 2"-2/1.1" ינוסכלא םיפוגמ      
ותנקתהו רצחב תאצמנה תכרעמב םימה      
לפינ תנקתה ,רצחל ץוחמ השדחה תכרעמב      
םימה דמ םוקמב תמייקה תכרעמב רבעמ      
לעב תמכסהב תכרעמה לוטיב וא קרופש      
,הקראה רושיג ,עקרקב תרנצה רושיגו שרגמה      

 24,000.00 1,600.00    15.00 'פמוק טרפב טרופמכ טלפמוק לכה  
      
ןוניגל תמייק הנכה וא הרקב שארל תורבחתה     57.1.275
ללוכ ןיזמה רוניצל תורבחתה ,1"-2" רטוקב      
ךותב ףוגמל תורבחתה וא שרדנכ םיחפס      
תפיטע ,הריפח ללוכ תכרעמה שאר לש ןוראה      
תרזחהו ררבומ ימוקמ רמוחב רזוח יולימ ,לוח      

  2,400.00   800.00     3.00 .תומלשב לכה ,ותומדקל חטשה בצמ 'חי   
      
שרגמל ןיזמ 2 " -1 2/1" רוניצל תורבחתה     57.1.280
מ"מ 05/36 רוניצ םע רדגה ינפל ירוביצ      
לכו ןוסאלפ תרצותמ םיחפס תוברל ,לוגסקפ      

  2,100.00   700.00     3.00 'פמוק .שרדנכ תודובעה  
      
ידיל ותרבעהו 3" רטוקב םייק טנרדיה קוריפ     57.1.295
בצמ תרזחה תוברל ,קוריפה םויב דיגאתה      
ךתחנש רוניצה תמיסחו ותומדקל חטשה      
.ןוטבמ ןוגיע שוג ,יתשורח קקפ תועצמאב      

  3,500.00   700.00     5.00 רשואמ ךפש םוקמל יוניפ 'חי   
      
לכמ טרפמ וא ףוגמ ללוכ םימ ףוגמ את קוריפ     57.1.300
תמיסח תוברל יליע וא יעקרק תת ,אוהש גוס      
חטשה בצמ תרזחהו וכתחנש םיוקה תוצק      

  5,000.00   500.00    10.00 'פמוק .ותומדקל  
      
ללוכ 1" רטוקב  רוביצ שרגמ וא ןוניגל הנכה     57.1.325
05 הבוגב מ"מ 04 רטוקב ןליטאילופ יושע ףקז      
,יס.יו.יפ לוורש ךותב ןקתומ ,עקרקה לעמ מ"ס      
תולעמ 09 "ןואסלפ" תותשק ,ןוטבו ץצח יולימ      
.קקפב םוסח 1" "ביגש" תרצות ירודכ ףוגמו      

  1,800.00   900.00     2.00 'פמוק טרפ יפל ליעל טרופמה לכ ללוכ  
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27/11/2017
דף מס':     008 םילעי תנוכש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ללוכ  2" רטוקב  ירוביצ שרגמ וא  ןוניגל הנכה     57.1.330
ףוגמ , מ"מ 36  ןליטאילופ רוניצ יושע ףקז      
רוגס 2" רטוקב "תורוד" תרצותמ ינוסכלא      

  2,200.00 1,100.00     2.00 'פמוק . טרפ יפל ליעל טרופמה לכ ללוכ .קקפב  
      
לע בויבו םימ יווק תובלטצהב הנגה ילוורש     57.1.380
רטוקב 6 גרד ןליטאילופ םייושע בויבה רוניצ      

 27,000.00   180.00   150.00 .מ"מ 052 רטמ   
      
ר"ממ 53 לש ךתחב תשוחנ טוחמ הקראה לבכ     57.1.390
תנקתהו הקפסא ,חטשל לבכה תקפסא ללוכ      
- םימיאתמ םירבחמו םיקדהמ ,םיקבח      
הדידמ תוכרעמ ,הדלפ תורוניצל תורבחתה      
רושיאבו חוקיפב ,םואתב לכה 'וכו תויתכתמ      

 26,100.00    45.00   580.00 .ירוזאה דרשמה - למשח תרבח לש עוציבה רטמ   
      
לבא ל"נכ לכה ללוכ תשוחנ טוחמ הקראה לבכ     57.1.400

  6,300.00    35.00   180.00 ר"ממ 52 לש ךתחב רטמ   
      
ם י י נ מ ז  ם י מ  ת ו ר ו נ י צ  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
ןקתומ רשאכ קר ונקתוי םיינמז תורוניצ .1      
.םידחוימ םירקמב וא/ו םייק רוניצ לע רוניצ      
ןימזמה תארוהב השעת תינמז תרנצב שומיש      
.בתכב דבלב      
      
ןליטאילופ םייושע ויהי םיינמז םימ תורוניצ .2      
דימע ,ןנכתמ תייחנהל םאתהב עבצב 01 גרד      
    .V.U. תקפסא םיללוכ הדיחיה יריחמ  
תרנצה תחנה ,םיגוסה לכמ םיחפס ,תורוניצה      
עקרקב ,עקרקה ינפ לע ,תורדג ,תוריק לע      
םישיבכ תייצחב םיטלפסאב ,ילמינימ קמועב      
ילבכ תחנה ,םימייק םיפוגמל תורבחתה      
הקראה תחטבהל תודורטקלא וא/ו הקראה      
תורוניצל תורבחתה ,תכרעמה לש תמלשומ      
ןכרצ לכו םיטנרדיה ,הדידמ תוכרעמל ,עקרקב      
רזיבאו רמוח לכ ללוכ ,הדובעה חטשב םימ      
ךלהמב םירוביחהו תרנצה תקזחא ,שרדנ      
םירוביחה קוריפ ,העובקה תרנצה עוציב      
םירוביחה עוציב ךרוצל הדובעה ךלהמב      
לכו תרנצה קוריפ ,העובקה תרנצהמ      
תרנצה יוניפ ,הדובעה ףוסב םירזיבאה      
בצמ תרזחה ,חטשהמ םירחאה םירמוחהו      
      
םיפוגמהו תורונצה תא תחקל לכוי ןלבקה .3      
,תרנצה בצמו הדימב רזוח שומישל וינסחמל      
רזוח שומיש םירשפאמ םיחפסהו םיפוגמה      
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27/11/2017
דף מס':     009 םילעי תנוכש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ללוכ 01 גרד EP-001 ןליטאילופ יושע רוניצ      
ל"נכ לכה      
      

  6,000.00   120.00    50.00 ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 05 רטוקב  רוניצ רטמ  57.2.040
      

  6,500.00   130.00    50.00 ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 36 רטוקב  רוניצ רטמ  57.2.045
      

 15,000.00   150.00   100.00 ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 57 רטוקב  רוניצ רטמ  57.2.050
      

 17,500.00   175.00   100.00 ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 09 רטוקב  רוניצ רטמ  57.2.055
      

 25,000.00   250.00   100.00 ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 011 רטוקב  רוניצ רטמ  57.2.060
      
תרנצה לע יולג חנומ 2" רטוקב ירודכ ףוגמ     57.2.085

    400.00   200.00     2.00 תרנצל תורבחתה ירזיבא ללוכ תינמזה 'חי   
      
םיידגנ םינדוא ללוכ 3" רטוקב זירט ףוגמ     57.2.090

  1,200.00   600.00     2.00 תרנצה לע יולג חנומ תורבחתהל םיחפסו 'חי   
      
םיידגנ םינדוא ללוכ 4" רטוקב זירט ףוגמ     57.2.095

  1,900.00   950.00     2.00 תרנצה לע יולג חנומ תורבחתהל םיחפסו 'חי   
      
רוניצל תורבחתה ללוכ 3" רטוקב ינמז טנרדיה     57.2.105
רבחמ םע 3" ינקת שא יוביכ זרב ,ינמזה      
ותכימת וא ריקל טנרדיהה תכימת ,ץרוטש      
ךלהמב ותקזחא ,ןוטב תייבוק תועצמאב      
וקוריפ ,תועובקה תוכרעמה רמג דע הדובעה      

  1,700.00 1,700.00     1.00 רשואמ ךפש םוקמל רמוחה יוניפו 'חי   
      
6" רטוקב .יס.ו.יפ וא .צ.א רוניצל תורבחתה     57.2.120
יושע מ"מ 57-011 רטוקב רוניצ םע מ"מ      
ינפל מ"מ 57 רוניצל רבעמ ללוכ ןליטאילופ      
לכה ללוכ ,םיבלש ינשב עוציב ,תורבחתהה      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ל"נכ  
      
4" רטוקב .יס.ו.יפ וא .צ.א רוניצל תורבחתה     57.2.125
יושע מ"מ 57-011 רטוקב רוניצ םע מ"מ      
ינפל מ"מ 57 רוניצל רבעמ ללוכ ןליטאילופ      
לכה ללוכ ,םיבלש ינשב עוציב ,תורבחתהה      

  2,900.00 2,900.00     1.00 'פמוק ל"נכ  
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דף מס':     010 םילעי תנוכש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ  ת ר נ צ ל  ת ו ק ר א ה  3.75 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ מ"מ 53 רטוקב תשוחנ יושע הקראה לבכ     57.3.010
ליבקמ לבכה תנקתה ,הביצח וא/ו הריפח      
,לבכ ילענ םע םייק לבכל תורבחתה ,רוניצל      
תוכרעמל וא הדלפ תורוניצל תורבחתה      
הדידמה תכרעמ לע הדלפ יושע רשג ,הדידמ      
תקידב ,הדלפה תרנצל רובחל תולש ללוכ      
שרדנכ לכה ,ךמסומ למשח סדנהמ י"ע תופיצר      
ךרואל דקפתמו םלשומ הקראה לבכ תלבקל      

             25.00 םייק וא שדח רוניצ 'חי           
      
ת ר ו ק י ב  י א ת ו  ב ו י ב  י ו ק  4.75 ק ר פ  ת ת       
      
הדובעל שרדנה לכ םיללוכ םיפיעסה יריחמ      
'וכו תוביאש ,םיפקעמ ללוכ שביב      
      
,488 י"ת יפל NS-8 בויבל יס.יו.יפ יושע רוניצ     57.4.010
תוכרדמו םיליבש קוריפ ללוכ מ"מ 061 רטוקב      
טלפסא ,ןוטב יחטשמ ,םיגוסה לכמ  תופצורמ      
ךפש רתאל תלוספו ףדוע רמוח יוניפ , 'וכו      
תפיטעו עצמ ,הביצח וא/ו הריפח,רשואמ      
בוטרב קדוהמ לוחב הריפח יולימ ,לוחב      
,הפיטש ו.ה.ש.א.א דומ יפל 001%-ל תובכשב      
תקחרה,ואדיו ימוליצ ,תיטטסורדיה הקידב      
טרופמכ לכה ,'וכו ףדועה רמוחה קוליסו      

  3,750.00   150.00    25.00 'מ 52.1 דע קמועב םיטרפמבו תוינכתב רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 061 רטוקב בויב רוניצ     57.4.020

  4,125.00   165.00    25.00 .'מ 57.1 קמוע דעו 'מ 62.1 לעמ קמועב לבא רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 061 רטוקב בויב רוניצ     57.4.030

  5,700.00   190.00    30.00 .'מ 52.2 קמוע דעו 'מ 67.1 לעמ קמועב לבא רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 061 רטוקב בויב רוניצ     57.4.040

  4,400.00   220.00    20.00 .'מ 57.2 קמוע דעו 'מ 62.2 לעמ קמועב לבא רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 002 רטוקב בויב רוניצ     57.4.055

  3,000.00   200.00    15.00 .'מ 62.1 דע קמועב לבא רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 002 רטוקב בויב רוניצ     57.4.060

  3,150.00   210.00    15.00 .'מ 57.1 קמוע דעו 'מ 62.1 לעמ קמועב לבא רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 002 רטוקב בויב רוניצ     57.4.070

 85,800.00   220.00   390.00 .'מ 52.2 קמוע דעו 'מ 67.1 לעמ קמועב לבא רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 002 רטוקב בויב רוניצ     57.4.080

 30,000.00   250.00   120.00 .'מ 57.2 קמוע דעו 'מ 62.2 לעמ קמועב לבא רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 002 רטוקב בויב רוניצ     57.4.090

 37,700.00   290.00   130.00 .'מ 52.3 קמוע דעו 'מ 67.2 לעמ קמועב לבא רטמ   
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דף מס':     011 םילעי תנוכש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 002 רטוקב בויב רוניצ     57.4.100
  9,900.00   330.00    30.00 .'מ 57.3 קמוע דעו 'מ 62.3 לעמ קמועב לבא רטמ   

      
םאתהב תוימורט תוילוח היושע הרקב תחוש      
הריפח ללוכ 102ג-ו 102ב ,102א 'סמ םיטרפל      
הסכמו מ"ס 06 חתפ םע הרקית ,הביצח וא/ו      
AEH4-D00 )YTUD( דבכ סמועל תקצי יושע      
    YV בותיכו דיגאתה םשו למסםע  
מ"ס 02 הבוג דע ןיוזמ ןוטבמ ןוראווצ,"בויב"      
תקצימ תובחר תוגרדמ ,אתה הבוג תמאתהל      
ינשב תוילוחה ןיב םוטיא ,יטסלפ יופיצ םע      
םיפפוח "קיטסורפ" וא "טסלפוטיא" ימטא      
XELFAKIS-ב תוילוחה ןיב םיחוורמה םטיאו      
ירבחמ ,קי'צנבה דוביע ,םינפבמ .ע.ש וא      
לכה 'וכו אתל .ע.ש וא "הדשרופ" ,"ביבוטיא"      
םיטרפמב טרופמכ      
      
מ"ס 001 רטוקב ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש     57.4.128

 25,200.00 4,200.00     6.00 .'מ 57.1 קמוע דעו 'מ 62.1 לעמ קמועב לבא 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש     57.4.129

171,000.00 4,500.00    38.00 .'מ 52.2 קמוע דעו 'מ 67.1 לעמ קמועב לבא 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש     57.4.130

 24,500.00 4,900.00     5.00 .'מ 57.2 קמוע דעו 'מ 62.2 לעמ קמועב לבא 'חי   
      
521 רטוקב לבא ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש     57.4.134

  7,800.00 7,800.00     1.00 .'מ 52.3 דעו 'מ 67.2 לעמ קמועבו מ"ס 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש     57.4.135

 24,900.00 8,300.00     3.00 'מ 57.3 דעו 'מ 62.3 לעמ קמועב לבא 'חי   
      
מ"ס 08 רטוקב ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש     57.4.136

 16,750.00 3,350.00     5.00 .קמוע לכב תנקתומ 'חי   
      
את םוקמב שדח את תנקתה רובע תפסות     57.4.140
המירזב לופיט ,םייקה אתה קוריפ ללוכ םייק      
אתל הלעמב אתמ הביאש( תמייק      
)שביב הדובע ךרוצל 'וכו  בויבה תייטה,דרומב      
םיחתפ םוטיא ללוכ טרפמה יפל את תנקתה      
דוביע ,טרפ יפל אתה ןפודב רוניצ רבעמב      
הדובעל םיינמזה םיעצמאה קוריפ,שדח      
לכה,ותומדקל חטשה בצמ תרזחה,שביב      
שדחה אתה( .םלשומ שדח את תלבקל שרדנכ      

 24,000.00 2,000.00    12.00 .)דרפנב םולשתל ינוציח לפמו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 30434003   .../012 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
27/11/2017
דף מס':     012 םילעי תנוכש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

קמוע לכב שרגמל םייק בויב רוביח שודיח     57.4.160
'ד ק"ס 30.75 ףיעסב טרופמה לכ ללוכ אוהש      
011/061 בויב וק ,רדגל תחתמ רבעמ ללוכ      
ךותב אתל תורבחתה. 'מ 0.5 דע ךרואב מ"מ      
לכו ותומדקל חטשה בצמ תרזחה , שרגמ      

 30,000.00 1,000.00    30.00 'פמוק ינכטה טרפמב טרופמה  
      
ללוכ 8"  דע רטוקב רוניצל ןייוזמ ןוטב תפיטע     57.4.170
'וכו תוינבת ,ךרוצה תדימב הריפחה תבחרה      

  6,000.00   300.00    20.00 .'ב 002 'סמ יטרדנטס טרפמ יפל שרדנכ לכה רטמ   
      
,תורוניצ ללוכ קמוע לכב רטוק לכב ינוציח לפמ     57.4.175
תולעמ 54 תויוז יתש ,םיחפס ,החושל םירבחמ      
תחתמ ןיוזמ ןוטב חטשמ ,תולעמ 09 ףעסמ      
לכה 'וכו ,רוניצה ביבס ןיוזמ ווטב ,אתל      

 16,000.00   800.00    20.00 102א טרפל םאתהב טלפמוק 'חי   
      
ימינפ לפמ תועצמאב םייק אתל תורבחתה     57.4.185
ןפודל דומצ אוהש הבוג לכב מ"מ 061 רטוקב      
,אתה ןפוד ךרד רבעמ ללוכ EPDH יושע אתה      
טלפמוק לכה,שדח דוביע עוציב,רבעמה םוטא      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .טרפב טרופמכ  
      
בוציח ללוכ תמייק בויב תחושל תורבחתה     57.4.200
יפל ריקה רבעמב חתפ םוטיא ,החושה ןפודב      
ךרוצל המירזה תייטהו בויבה תביאש,טרפ      
לכ תטיקנ ,שדח דוביע עוציב ,שביב הדובע      
תמירזב לופיט ,םישורדה תוריהזה יעצמא      

  2,000.00 1,000.00     2.00 'וכו ותומדקל חטשה בצמ תרזחהו בויבה 'חי   
      
םייק וק לע שדח את תנקתה רובע תפסות     57.4.210
לופיט ,רוניצה יוליג הביצח וא\ו הריפח ללוכ      
תנקתה )'וכו הייטה הביאש( תמייק ,המירזב      
רבעמב םיחתפ םוטיא ללוכ טרפמ יפל את      
שרדנכ לכה דוביע ,טרפ יפל אתה ןפודב רוניצ      
שדחה אתה( .םלשומ שדח את תלבקל      

 24,000.00 1,200.00    20.00 .)דרפנב םולשתל 'חי   
      
רטוק לכבו קמוע לכב םייק בויב את לוטיב     57.4.220
תורוניצ יולימ,הנוילע הילוחו הרקת קוריפ ללוכ      
לק ןוטבב אתה יולימ,ןוטבב האיציו הסינכ      
    M.S.L.C ,וא עקרקב ןורחאה רטמה יולמ  
חטשה בצמ תרזחהו אתה םוקימ יפל םיעצמ      

 15,000.00   600.00    25.00 'פמוק ותומדקל  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 30434003   .../013 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
27/11/2017
דף מס':     013 םילעי תנוכש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

לכבו קמוע לכב םייק בויב וא םימ רוניצ לוטיב     57.4.230
רוניצה קוריפ ,רוניצה ףושיח ללוכ רטוק      
רוניצהו הדימב( רשואמ תלוספ רתאל וקוליסו      
תויחנה יפל םיעצמאה לכ תטיקנ .צ.א יושע      
,)הביבסה לע הנגהה דרשמו הדובעה דרשמ      
יקקפב עקרקב ראשנש רוניצה תוצק יולימ      
,רוניצה ךותל תוחפל 'מ 0.1 םירדוחה ןוטב      
חטשה בצמ תרזחהו לוחב הריפחה יולימ      

 56,000.00    70.00   800.00 תומלשב ותומדקל רטמ   
      
הנבממ אצוי םייק םיכפש רוניצל תורבחתה     57.4.240
תקצי,טנמצ-טסבסא, .יס.יו.יפ יושע 4" רטוקב      
ללוכ מ"מ 011 רטוקב E.P.D.H. רוניצ םע 'וכו      
םואת ,רוניצה יוליגל הביצח וא/ו הריפח      
,רוניצה ךותיח ,תיבהמ בויבה תמירז תקספה      
םאתהב םימאתמו םיחפס ללוכ תורבחתה      
הריפחה יולימ ,ךרוצל םאתהבו רוניצה גוסל      
לכה ותומדקל חטשה בצמ תרזחהו לוחב      
תאיצי ןיב םלשומ שדח רוביח תלבקל טלפמוק      
השדחה בויבה תכרעמו הנבמהמ תמייק בויב      

  5,000.00   500.00    10.00 'פמוק S-01 טרפ יפל לכה  
      
דע הנבמל תחתמ  לבא ל"נכ לכה ללוכ רוביח     57.4.245

  1,600.00   800.00     2.00 'פמוק 'מ 0.1  
      
תחתמ יכנא רוניצל לבא ל"נכ לכה ללוכ רוביח     57.4.250
תיווז ללוכ הנבמה תיזחמ 'מ 0.1 דע הנבמל      
תויושע תולעמ 54  תויווז יתש וא תולעמ 09      

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק H.D.P.E.  
      
קמועב מ"מ 011 רטוקב .E.P.D.H יושע רוניצ     57.4.255
דופיר,הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ 5.1 דע      
יאתל תורבחתה,לוחב הריפחה יולימ,לוחב      
לכה ותומדקל חטשה בצמ תרזחה,  תרוקיב      
ןיב םלשומ שדח רוביח תלבקל טלפמוק      

  4,000.00   200.00    20.00 השדחה בויבה תכרעמל הנבמה רטמ   
      
קמוע דעו 'מ 15.1 לעמ קמועב לבא ל"נכ רוניצ     57.4.260

  4,800.00   240.00    20.00 'מ 0.2 רטמ   
      
הריפחה יולימ רובע בויב וק תחנהל תפסות     57.4.295

 15,000.00   300.00    50.00 MSLC גוסמ ןוטבב ק"מ   
      
001 רטוקב תמייק החושב הרקית תפלחה     57.4.320
,תמייק הרקת קוריפ ללוכ השדח הרקתב מ"ס      
דבכ סמועל ןוטב היושע השדח הרקת תנקתה      
    )YTUD YVAEH( 004-D תקצי הסכמ םע  
06 חתפ םע ,"בויב" בותיכו תושרה םש םע      

  3,000.00 1,500.00     2.00 מ"ס 'חי   
      
      
      
      

קובץ: 30434003   .../014 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
27/11/2017
דף מס':     014 םילעי תנוכש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"ס 521 רטוקב תמייק החושב הרקת תפלחה     57.4.330
,תמייק הרקת קוריפ ללוכ השדח הרקתב      
דבכ סמועל ןוטב היושע השדח הרקת תנקתה      
    )YTUD YVAEH( 004-D תקצי הסכמ םע  
06 חתפ םע ,"בויב" בותיכו תושרה םש םע      

  2,200.00 2,200.00     1.00 מ"ס 'חי   
      
שדח בצמל ותאבהל אתב םייק דוביעב לופיט     57.4.370
שדח דוביע עוציבו םייק דוביע תסירה ללוכ      

  4,500.00   900.00     5.00 'פמוק .תושקתה יריהמ םירמוחב שומיש ידכ ךות  
      
לכ רטוקב בויבל תרוקב יאת לש הפיטשו יוקינ     57.4.460

  5,000.00   500.00    10.00 אוהש 'חי   
      
ל ו פ י ט ו  ם ו ק י ש , ם י נ ו ק י ת  5.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ י י ק  ם י ו ו ק ב       
      
רטוקב םייק בויב רוניצ רטוק תלדגהו תפלחה     57.5.190
ןוטב ,.צ.א יושע אוהש קמוע לכב )מ"מ011( 4"      
רוניצה עוקיב :"עוקיב"ה תטישב .יס.יו.יפ וא      
מ"מ 061 רטוקב שדח רוניצ תלחשהו םייקה      
ךרוא אולמ 01 גרד EP-001 ןליתאילופ יושע      
תמירז תקספה ללוכ ,םיאת ינש ןיב רוניצה      
קוריפ :רתיה ןיב ללוכ ריחמה וקב בויבה      
,תושרדנ תולעת תריפח ,הסכמהו הרקתה      
,םישרדנ םיפקעמ ,החושל הסינכ רוח תביצח      
,רוניצה לש הלחשהו ךותיר ,הקפסא ,השיכר      
דוביע םוקיש ,החושל שדחה רוניצה ןיב םוטיא      
תרזחה ,התומדקל החושה בצמ תרזחהו      

105,000.00 1,500.00    70.00 .הסכמהו הרקתה תמאתהו רטמ   
      
סמועל הסכמו הרקתב שומיש רובע התחפה     57.5.191

   -200.00  -200.00     1.00 D-004 םוקמב ינוניב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 30434003   .../015 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 

27/11/2017 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     015 םילעי תנוכש

  
קרפ ךס  
   392,418.00 קורפו הנכה תודובע 10 קרפ  

  
    31,680.00 ם"וגאו םיעצמ 30 קרפ  

  
   114,306.40 טלפסא תודובע 40 קרפ  

  
    11,869.00 רורמיתו העיבצ תודובע 50 קרפ  

  
   885,021.00 תוגרדמו םיפוציר הפש ינבא 60 קרפ  

  
    16,830.00 תונוש תודובעו בוחר טוהיר 80 קרפ  

  
    50,000.00 הייקשה 90 קרפ  

  
   100,000.00 מ"צב 71 קרפ  

  
 1,352,575.00 בויבו םימ יווק 75 קרפ  

 
  

לכה ךס  
 2,954,699.40 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 30434003 4434889-40 )2.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


