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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     166 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  - 1 ק ר פ  10 ק ר פ       
      
ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
םיכתחב תוחותפ תולעת תביצח וא/ו הריפח     01.02.0010

 68,051.20    69.44   980.00 םינוש םיקמועלו םינוש ק"מ   
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  - 2 ק ר פ  20 ק ר פ       
      
3.2 30.20 ק ר פ  ת ת       
      
םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב     02.03.0005

  2,150.40   537.60     4.00 .הנתשמ יבועב ק"מ   
      
תונוש תודימב 03-ב ןוטבמ זוקינל ינבלמ לבומ     02.03.0030
,תוריק ,םייוביע ,הפצר ללוכ והשלכ קמועבו      
אל**( היצפוא .טרפה יפל לכה ,הרקתו תורוק      
םוכיסל אל 1,097.60   100.00 )**םוכיסל ק"מ   
      
5.2 50.20 ק ר פ  ת ת       
      
םירטקה לכב ,ןוטב ןויזל םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.05.0005
םוכיסל אל 4,144.00     4.00 )**םוכיסל אל**( היצפוא .םיכרואהו ןוט   
      
6.2 60.20 ק ר פ  ת ת       
      
.03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות     02.06.0010
םוכיסל אל    36.96    15.00 )**םוכיסל אל**( היצפוא ק"מ   
      
רתאב ןוטבה רוזיפ/תכיפשל .03-ב אבומ ןוטב     02.06.0020
רושיא .תוינבת אלל שרדנ םא לעופ עויסב      
חקפמה רושיאב ךורכ הז ףיעסב שומישל      
םוכיסל אל   388.64    55.00 )**םוכיסל אל**( היצפוא ק"מ   
      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  - 8 ק ר פ  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      
      
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../167 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     167 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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      
      
םיליבומ      
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב תרנצה לכ      
.80 טרפמ יפל ינקת ןומיס טרסו      
      
גוס לכב םיפיפכ\םיחישק למשח ילבכ רבעמל      
.רטוקו      
      
תירושרש תרנצ      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0095
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

 27,608.00     9.86 2,800.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0100
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

 41,384.00    14.78 2,800.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0155
טרס ללוכ מ"מ 6.3 ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוקב      
אמייק רב יעקרק לע ןומיסו ינקת ןומיס      
רבעמ רטמ 1 דע םילוורשה םויס תודוקנב      

 36,962.50    29.57 1,250.00 .שיבכה הצקל רטמ   
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0160
ללוכ, מ"מ 7.7 ןפוד יבוע "6" מ"מ 061 רטוקב      
י"ע תרנצה םויס תדוקנ לש תוטנדרואוק ןומיס      
לע ןומיסו ינקת ןומיס טרס ללוכ .ךמסומ דדומ      
דע םילוורשה םויס תודוקנב אמייק רב יעקרק      
םוחת ךותב וא שיבכה הצקל רבעמ רטמ 1      

  6,014.00    60.14   100.00 .הכרדמה רטמ   
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0165
ללוכ,מ"מ 7.7 ןפוד יבוע "8"  מ"מ 062 רטוקב      
י"ע תרנצה םויס תדוקנ לש תוטנדרואוק ןומיס      
לע ןומיסו ינקת ןומיס טרס ללוכ .ךמסומ דדומ      
דע םילוורשה םויס תודוקנב אמייק רב יעקרק      
םוחת ךותב וא שיבכה הצקל רבעמ רטמ 1      

  7,000.00    70.00   100.00 .הכרדמה רטמ   
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../168 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     168 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תולעת      
      
הרקב יאת      
      
ןוטבמ הסכמה הביצח/הריפח ללוכ ריחמה      
ףיעס 80 טרפמ יפל טלפמוק ינוניב גוסמ      
.עוציב טרפ יפלו 282080      
      
קמועב מ"ס 06 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.0210

  8,948.80   894.88    10.00 'פמוק .984  י"ת יפל 521B הסכמ ללוכ ,מ"ס 001  
      
קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.0215

 81,404.82 1,292.14    63.00 'פמוק .984  י"ת יפל 521B הסכמ ללוכ ,מ"ס 001  
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0255
ללוכ ,984 י"ת יפל 052C ןיממ הסכמו הרקית      
הסכמה תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס      

  3,478.70   347.87    10.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא תיקסיפ ג"ע  
      
לע הנקתה רובע  הרקב אתל ריחמ תפסות     08.01.0265
םיחתפ ךותיח תרנצה יוליג ללוכ תמייק תרנצ      

  2,981.45   596.29     5.00 'פמוק .ןוטיב תנקתה תרנצב  
      
הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.01.0270
למס  ללוכ  ןקלוו תקציימ יושע הרקב אתל      
בותיכהו הקיציב  עובט  הייריעה/הצעומה      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמהלע יטנוולרה      
יפל  984 י"ת יפל 521B הסכמה ןקלוו תקציימ      

 14,537.22   199.14    73.00 'פמוק .הכרדמב הנקתהל , עוציב טרפ  
      
תקציימ יושע הרקב אתל הסכמ רובע תפסות     08.01.0285
עובט הייריעה/ הצעומה  למס ללוכ  ןקלוו      
תוברל הסכמה לע יטנוולרה בותיכהו הקיציב      
הסכמב ןקלוו תקציימ תעבורמ תרגסמ      
הנקתהל ,עוציב טרפ יפל. 984 י"ת פל.004ל      

  6,465.80   646.58    10.00 'פמוק D שיבכב  
      
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      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../169 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     169 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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       

  7,000.00    70.00   100.00 .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 דעקמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו      

 88,704.00    49.28 1,800.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס רטמ   
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל תפסות     08.01.0335
09 םוקמב(   מ"ס 051 קמועל דע הריפחה      

  8,869.50    19.71   450.00 .)מ"ס רטמ   
      
הריפחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     08.01.0350
הקמעה רובע תפסותה םלושת( .הביצחה וא/ו      

  2,374.00    11.87   200.00 .)דבלב 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      

 23,958.00    79.86   300.00 .טלפסא וא ףוציר ללוכ ותומדקל בצמה רטמ   
      
ללוכ ותומדקל בצמה תרזחהו םייק שיבכ תיצח     08.01.0385

 25,828.00   129.14   200.00 .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      
םושר רוטקורטסנוקו סוסיב סדנהמ יתורש      
לש תודוסי ןונכתב ןויסינ לעב םינבמ רודמב      
ילארשי ןקת לע םינותנה תא ,רואמ ידומע      
ןנכתמ ךרד םידומעה ןרצימ ןלבקה לבקי      
.למשחה      
      
תנכה ,רובה לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש      
ראש לכו דוסי תקראה םיכתורמו םירבוחמ      
.טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה      
.עוציב טרפ יפל .25080 ףיעס 80 טרפמיפל      
      
      
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../170 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     170 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןוטבמ קוצי 'מ 7-6 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0445
תקראה ללוכ ,מ"ס 08/07/07 תודימב  03 -ב      

 51,521.04   715.57    72.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
      
ןוטבמ קוצי 'מ 01-9 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0455
תקראה ללוכ ,מ"ס 061/08/08 תודימב 03 -ב      

 24,009.30 1,143.30    21.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
      
קוצי 'מ 21-11 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0460
ללוכ ,מ"ס 071/09/09 תודימב 03 -ב ןוטבמ      

 16,700.52 1,391.71    12.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי תקראה  
      
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      

 44,744.00   894.88    50.00 'פמוק .סוליפו  הבצה  
      
תפוקת לכ ךשמב  תינמזה הרואתה תקוזחת     08.01.0480
חול תקוזחת  :ללוכ שדוח 42 דע התוליעפ      
,תועורזה ,תורונה ,םיסנפה ,ינמזה למשחה      
התלעפהל  שורדה  דויצה  לכו הנזהה ילבכ      
תינמזה הרואתה לש תמלשומהו הניקתה      

 71,220.00    11.87 6,000.00 הדש יפל הדידמה .הלעפה םוי יפל ריחמה '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      

  5,964.68 1,491.17     4.00 'פמוק .חתמל ןקתמה  
      
רחא םוקמב ותנקתהו ינמז הרואת דומע קוריפ     08.01.0495

 44,744.00   447.44   100.00 'פמוק . וילע ןקתומש ןקתמה לכ ללוכ חטשב  
      
םירוביחו קוריפ תודובע      
      
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

 18,872.00   377.44    50.00 .תימוקמה תושרה ינסחמל קרופמה 'חי   
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../171 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     171 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
דע 'מ 9 מ לש הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ     08.01.0525

 17,888.70   596.29    30.00 'פמוק . רזוח  שומישל  'מ  21  
      
ללוכ םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.01.0530
עקרקהמ ותפילש דוסיה ביבסמ הביצח הריפח      
ךות מ"ס 02 לש תובכשב רוב תמיתס תוברל      
.%89 לש תופיפצל  דע  הבטרהב קודיה      
הרויש םוקמל ןוטבה דוסי תלבוהו      

  5,974.20   199.14    30.00 'פמוק .טלפסא וא  ףוציר ינוקית  תוברל.חקפמה  
      
םימייק הרקב וא- למשחל  רבעמ יאת  קורפ     08.01.0545
הריפח י"ע רזוח שומישל עקרקהמ םתאצוהו      
הרויש םוקמל ותרבעהו אתה תפילש  הביצח/      

  4,967.20   496.72    10.00 'פמוק .חוקפה  
      
הלבוהו רואמ תיזכרמ לש ילמשחו ינכמ קוריפ     08.01.0550
תרבחל םולשתו םואת ללוכ היריעה ןסחמל      
,םילבכה קורפ ללוכ קותינה רובע למשחה      

  1,491.17 1,491.17     1.00 'פמוק .תלוספה תויראש יוקינו דוסיה קורפ  
      
גוס לכמ למשח וא תרושקת תונורא קורפ     08.01.0555

    795.42   795.42     1.00 'פמוק .חוקפה הרויש םוקמל ותלבוהו  
      
תלחשה ללוכה היזכרמ וא םייק דומעל רוביח     08.01.0560

  2,382.90   397.15     6.00 'פמוק .תווצקב םטוויחו םילבכ  
      
ינמז ןקתמ תקוזחת      
      
ןוחטיב תרואת      
      
הריפח ללוכ רטמ 01 הבוגב )קורי(  ץע דומע     08.01.0595
תביצח ,הריפחה יולימ ,דוסיה רוב תביצחו      
לכ  רופסימ  ללוכ ,טולישו קוזיח  ,דומעה      
תורפס  י"ע  םישדחה םידומעה      
תרואת רובע ל"נה .דומעל תודמצומתכתממ      

 54,650.50 1,093.01    50.00 'פמוק .תינמז הרואת וא/וםיירפכ םיבושיל ןוחטב רדג  
      
ירזיבא לכ תללוכ ר"ממ 52*4 מ"את תשר     08.01.0605
רוביח ללוכ  לכה םרזה יקדהמו םישורדה רזעה      
ןגומ  למשח ןוחול ךרד הרואתה ףוגל הנזהה      
01"ז רפמא 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      

 90,210.00    60.14 1,500.00 .ר"ממ 5.2X3 לבכו ןוחולל רטמ   
      
תביצח ללוכ  רמ"מ 05 רטוקב לופכ הדלפ ןגוע     08.01.0610
ראש לכו ןומיס  ,קוזיח ,ןדא ,יוסיכ ,רוב      

  8,205.15   547.01    15.00 'פמוק .הנקתהל  םישורדה  םירזיבאהו תודובע  
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../172 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     172 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ  'מ 5.8 הבוגב ץע דומעל ןעשמ דומע     08.01.0615

  3,579.52   894.88     4.00 'פמוק .טלפמוק ךמתנה דומעב 'וכו גרוב ,טומ ,ןדא  
      
תרואתל תמייק רואמ תזכרמל תורבחתה     08.01.0645
ןכ ומכ ,טוויחבו  חולב םייוניש תוברל ןוחטב      
תפסוה וא םימוגפ םיטנמלא תפלחהו טולישב      

  6,958.60   695.86    10.00 'פמוק . השירד יפל.טלפמוק לכה םישדח  
      
תרצות קבד םע םוחב ץווכתמ לוורשמ הפומ     08.01.0660
    E3 52 ךתחב ךומנ לבכל ע"ש ואX4 ,  
    61+52X3 , 52X5 61+53 - דעX4  םוינמולא  

  1,986.88   496.72     4.00 'פמוק .תשוחנ וא  
      
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      
      
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      
םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט ינוק      
יאת 2 הנכה ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
תינכות יפל .ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
ןקתב שרדנכ ןפוד יבועב דומעה טלפמוק      
סנפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל דעוימ      
.דנז לווש תוברל שיבכל לעמ רט מ ...הבוגב      
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0170
דומעה ,רטמ 5.6-וא 8.6 הבוגב ל"נכ ינוק      
סנפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל דעוימ      

236,162.16 3,280.03    72.00 'פמוק .רטמ 8  הבוגב  
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../173 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     173 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0175
דעוימ דומעה ,רטמ  8.8 - הבוגב ל"נכ ינוק      
01 הבוגב סנפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל      

119,282.75 4,771.31    25.00 'פמוק .רטמ   
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0180
עורזל דעוימ דומעה ,רטמ 01 הבוגב ל"נכ ינוק      

 62,033.64 5,169.47    12.00 'פמוק .רטמ 21  הבוגב סנפ תאשונה ושארב תבכרומ  
      
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      
      
,יביטרוטקד ןנגוסמ הדלפמ ינקית הרואת דומע      
וא\ו תינכתב שרדנג אובש לכ ךתח לעב      
הנקתהל שעג וא חצ תמגודכ .טרפימ      
,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט ,םי"יפצשב      
2 הנכה דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא יאת      
.ושארב תרחבנה עורזה רוביחלו דומעה      
      
תועורז      
      
רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ היושע הדיחי עורז      
דומעל תרבוחמ מ"ס 003 ךרואבו )ץניא( 2"      
ןקתוי התיתחתבו )גוס לכמ( למשח תרבח      
תשרהמ היהת הנזהה םירזיבא זגרא      
91" חישק .יס.יו.יפ רוניצב ןגומה ר"ממ(.לבכב      
ףיעסב טרופמכ דויצ לכו זגראה )אבס לקמ(      
4X3 רזיבא ללוכ( 82      
      

 57,165.00 1,143.30    50.00 'פמוק .מ"ס 003 ךרואב  ל"נכ 2" הדיחי עורז 08.02.0440
      
הרואתה ףוגלו דומעל םאתומ רטוקה עורז      
ףופכ ןבלוגמ לזרב רוניצמ היושע רחבנה      
תרבוחמ )'מ__הבוג( מ"ס___ לש ךרואב      
יפ לע לכה המיטאו ןלא יגרב םע הרואת דומעל      
יפל .155080 ףיעס 80 טרפמ יפל תינכות      
טרפמ      
      
םגד טרפ יפל תננגוסמ תיביטרוקד הדיחי עורז     08.02.0485
155080 ףיעס 80 טרפמ יפלו ןימזמה תשירדו      

 80,515.64   875.17    92.00 'פמוק .דחא סנפ רובע  
      
      
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../174 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     174 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
טרפ יפל תננגוסמ תיביטרוקד הלופכ עורז     08.02.0490
טרפמ יפלו ןימזמה תשירדו. םיסנפ ינש רובע.      

 25,285.92 1,053.58    24.00 'פמוק . 1155080  
      
רובע טרפ יפל  תיביטרוקד תשלושמ עורז     08.02.0495
טרפמ יפלו ןימזמה     תשירדו םיסנפ השולש      

  5,763.96 1,440.99     4.00 'פמוק . 155080  
      
העיבצ      
      
תועורז/ הרואתה ידומע לש רונתב העיבצ      
ןווגב 'מ__ דע הבוגב דומעל תנבלוגמ הדלפמ      
    LAR ) תמגודכ )תימי אל הריוואל העיבצה  
רוהט רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ      
ילארשי ,ןקת יפל העיצב ,תנבלוגמ הדלפלע      
תלבק תוברל תנוולוגמ הדלפ לע העיבצל      
העיבצה לע בתכב םינש 5 ל תוירחא      
      

 41,513.76   576.58    72.00 'פמוק . 'מ 01 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.02.0520
      

 23,923.46   646.58    37.00 'פמוק . 'מ 21 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.02.0525
      
5.2 דעו 'מ 1  - מ  ךרואב תועורז לש  העיבצ     08.02.0530

 23,854.65   218.85   109.00 'פמוק .תועבורמ וא תושלושמ תולופכ תודיחי. 'מ  
      
רונתב תנבלוגמ הדלפ לע העיבצ רובע תפסות     08.02.0535
ל ריחמה )םיה תפשמ מ"ק 2 דע( תימי הריואל      
)תימי הריואל( רונתב העיבצ לש א"מ 1      
יפל העיבצה(.רוהט רטסאילופב העיבצה.      
תדועת תלבק תוברל לקופא טרפמו )11 טרפמ      
םעטמ.העיבצה לע םינש 5 ךשמל תוירחא      

 78,182.00    60.14 1,300.00 .העיבצה לעפמ רטמ   
      
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      
      
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../175 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת
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28/08/2018
דף מס':     175 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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      
      
רמוחמ.---.םגד ..--- תרצות ץוח תרואתל סנפ      
תילמינימ הנגה תגרד   דילח יתלב יתכתמ      
    44PI 55ו ילמשח קלחPI ללוכ יטפוא קלח  
טוו07 דיילה  לטמ  וא ג"לנ גוס תחא הרונ      
סנפל דעו שגממ רוביח ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכ      
הניקת הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכו      
.סנפה ףוגב םינקתומ,      
      
גוס תחא הרונ ללוכ ל"נכ ץוח תרואתל סנפ     08.03.0055

 64,607.00 1,292.14    50.00 'פמוק . טוו 052 דיילה  לטמ  וא ג"לנ  
      
םישגמ      
      
הבכו  ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.03.0150
ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ      
םע א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
תורונ 1 ל דעוימ)דחא לודומ לעב(  ספא קותינ      
י"ת  יפל  םיעבצב  םיקדהמ טוו 07 - 004 לש      
.ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ      

 22,791.05   268.13    85.00 'פמוק יטווחמו  
      
וד יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.03.0155
- 2 ל ,ספא קותינ םע א"ק 01 'א 01 יבטוק      

  8,112.48   338.02    24.00 'פמוק .טלפמוק - טוו 07 - 004 לש תורונ  
      
וד , יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.03.0160
3 - ל, ספא קותינ םע א"ק 01  'א 01 יבטוק      

  1,588.60   397.15     4.00 'פמוק .טלפמוק טוו 07 - 004 לש  תורונ  
      
תשוחנ םילבכ      
      
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      
      
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../176 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת
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28/08/2018
דף מס':     176 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ליגר  ר"ממ 4X3 ךתחב ל"נכ יעקרק תת לבכ     08.03.0175

  1,972.00     9.86   200.00 .ל"נכ YX2N גוסמ )EPLX( שימג וא רטמ   
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0190
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 4 ךתחבX5 ר"ממ  

  1,870.00    18.70   100.00 .ל"נכ רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0200
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 6 ךתחבX5 ר"ממ  

  2,173.00    21.73   100.00 .ל"נכ רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0220
    )EPLX(  גוסמYX2N  61 ךתחבX5 ר"ממ  

147,840.00    49.28 3,000.00 .ל"נכ רטמ   
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0235
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 52 ךתחבX5 ר"ממ  

 23,958.00    79.86   300.00 .ל"נכ רטמ   
      
)EPLX( סופיט יעקרק תת יטסלופמרט לבכ     08.03.0265
    YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
אל ריחמה ר"ממ 5.1X3 ךתחב לבכ .הייזכרמל      

 15,680.00     7.84 2,000.00 .רוניצ ללוכ רטמ   
      
)EPLX( סופיט יעקרק תת יטסלופמרט לבכ     08.03.0280
    YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
אל ריחמה ר"ממ 5.2X5 ךתחב לבכ .הייזכרמל      

 30,648.00    12.77 2,400.00 .רוניצ ללוכ רטמ   
      
תויזכרמ      
      
ןגומ ןיירושמ רטסאילופ ןוראב רואמ תויזכרמ      
    VU טרפ יפל הרוקמ ןוטב תחמוגב תונגומו.  
      
הקראה      
      
תורעה      
      
.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      

 78,848.00    24.64 3,200.00 .לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
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28/08/2018
דף מס':     177 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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      

 13,423.20   894.88    15.00 'פמוק .)ספאל רוביחב רוחש CVP הטעמ םע  
      
- םישיבכ תרואתב היגרנאב ןוכסיח      
      
דילהלטימ/ג"לנ תרונל ילאודיווידניא חתמ רקב      
תתחפה רשפאמה אצומ יחתמ רפסמ לעב      
קנשמ ללוכה הרואתה ףוג לש היגרנאה תכירצ      
םדקמ רופישל לבקו תצמ יטנגמורטקלא      
אצומ חתמ הרואתה ףוגל קפסי רקבה .קפסהה      
אלל ,תשרה רדתל ןרכנוסמ ילאדיאוסוניס      
אללו הרואתה ףוג לש קפסהה םדקמב העיגפ      
ךשמה .הרואתה ןקתמל תוינ ומרה תפסוה      
אבה ףיעסב      
      
הנבמ )065.3.8( םדוק ףיעסמ רואת ךשמה      
תוחלמ הנגה תגרד ,וילאמ הבכ יטסלפ ומרת      
םרז תנגהו לופכ דודיב ,תוחפל 56PI קבאו      
שגמב הנקתהל םיעצמא לולכי רקבה .רתי      
הלבוה ללוכ הרואתה דומע סיסבב דויצה      
י"ע םירשואמה חתמ ירקב ונקתוי .הנקתהו      
.ןוכישהו יוניבה דרשמ      
      
תונוש      
      
יפל ,םילגד 2  הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.03.0590
התואמ רצוימ  555080 ףיעס  80  טרפמ      

  3,684.09    99.57    37.00 'פמוק .טרפ יפל לכה דומעה ומכ תכתמ  
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.03.0595
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
תויחנהיפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

 30,774.24   238.56   129.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג  
      
ןירושמ  עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.03.0600
וד יטמטוא יצח  םרז  קספמ תפסות  תוברל      
שגמ לע דחא לודומ לעב א"ק 01 'א 61 יבטוק      
דעו שגמהמר"ממ 5.2X3 רוביח  לבכו םירזיבא      
י"ע  רוביחה  רוזא  םוטיא תוברל עקת תיבל      

  5,656.30   148.85    38.00 'פמוק טלפמוק - .םשג ימ תרידח תעינמל ןוקיליס  
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דף מס':     178 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 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      

  2,483.60   496.72     5.00 'פמוק .) לבכה ךתח  
      
ללוכ םייק דומע לע םייק הרואת ףוג תפלחה     08.03.0635
הרויש םוקמל  ותלבוה ןשיה ףוגה קורפ      
אל( ומוקמב שדח הרואת ףוג תנקתהו חוקפה      

  1,194.36   298.59     4.00 'פמוק .)שדחה ףוגה תולע ללוכ  
      
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      

  5,964.90 2,982.45     2.00 3500. 'חי   
      
יפל 'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.0655

  7,493.00    74.93   100.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תויחנה ע"ש   
      
יפל 'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.0660

  6,507.00    65.07   100.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תויחנה ע"ש   
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.03.0665
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

  6,361.16 3,180.58     2.00 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
      
7.8 ק ר פ  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      
      
וא קזב וא למשח רליפל הרוקמ ןוטב תחמוג     08.07.0260
H תרוצב "םיסלפמ" םגד  כ"לטו למשח רליפל      
בחור מ"ס 522 עקרקל תחתמו לעמ ללוכ הבוג      
80 יפל..עוציב טרפ יפל מ"ס 04 קמוע מ"ס 08      
אקמא תידי םע ןירושמ רטסאילופ תלד תוברל      
ןורא םוקמב קזב םגד חירב בר לוענמו      
ןורא ..E ןיפוליחל וא. החמוגב דרפנ  תרושקת      

  6,958.34 3,479.17     2.00 'פמוק 00 םגד רטסאילופ  
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28/08/2018
דף מס':     179 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
8.8 ק ר פ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיישאר םיריצ - טוהו 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      
      
,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      
      
יפל )רהה רוזא( 1 רוזאל סחייתמ הז ןוריחמ      
.קזב ןוריחמ      
      
011 רטוקב םינק 4 דע תחנהל הלעת תריפח     08.08.0065
טוח תוברל  חישק C.V.P - מ )4"( מ"מ      
דופיר ללוכ מ"ס 021 דע קמועב שרדנכ הכישמ      

 12,914.00   129.14   100.00 .ינקית ןומיס טרסו לוח רטמ   
      
ןליתאילופ תרנצ תחנהל הלעת תריפח     08.08.0090
.ע.ק.י  גוסמ  מ"מ 05,04 57,36 םירטקב      
תרנצ  לש בוליש וא ,הכישמ טוח ללוכ 5.31      
דע חנות תרנצה ,םינומט םיליבכו  ןליתאלופ      
ס"מ לש הלבגה אלל תחא הבכשב םינק4      
לוח דופיר ללוכ מ"ס 021  דע קמועב תובכשה      

 11,087.50    44.35   250.00 .ןומיס  טרס  תוברל  לוח יוסיכו רטמ   
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28/08/2018
דף מס':     180 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
001 דע קמועב הלעתב רופחה רמוחה תפלחה     08.08.0120
םינבאמ היקנ  המדאב )4"  םינק  4 םע( מ"ס      
רקובמ קודיה ךות םיעצמה תיתחת דע      
תופיפצ תלבקל  דע  מ"ס  02  לש תובכשב      
םוקמל רופחה רמוחה יונפ תוברל , 9%8 לש      
תויחנה .T.......טרפ יפל  לכה ,חוקפה הרויש      

 10,349.50    29.57   350.00 רתאב טקייורפה תלהנמ קזבה חקפמ רטמ   
      
)י"ת יפל מ"מ 011 4" חישק רוניצ .858(  "4     08.08.0155
    C.V.P ירמוח לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס  
לכה )םירסייפס( תוכומתה םימטאה ,רוביחה      
טוח תוברל 858 ילארשי ןקת יפל      
חנומ מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופהכישמ      
לש דחוימ טרפמ יפל  לכה  הנכומ  הריפחב      

 14,784.00    24.64   600.00 טרפו. 2701 קרפ קזב רטמ   
      
.ע.ק.י וא 11 .ע.ק.י תרנצל תוילניגרוא תופומ     08.08.0170
תרנצב קר .04 רטוקב תרנצ רוביחל 5.31      

  4,928.00    49.28   100.00 'פמוק .תמייק  
      
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      

  9,542.62 4,771.31     2.00 'פמוק .קזב טרדנטס יתכרדמ  הסכמ ללוכ  
      
רזבואמ ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.08.0300
,גרס , מ"ס 021 הלתמ יספ 4 םינגוע 5 ללוכ      
דמועה לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו      
יללכה קזב טרפמ יפל הדובעה קזב חוקיפב      
רתאב חקפמה תויחנהו 2701 0701, םיקרפ      
מ"ס 352/441/422 תודימב A52  גוסמ אתה      

  9,343.49 9,343.49     1.00 'פמוק .קזב טרדנטס יתכרדמ  הסכמ ללוכ  
      
קזב בוג לש גוס לכמ תרגסמ תפלחהו המאתה     08.08.0310
7.0 דע ךרוצה תדימב תוהבגה ללוכ גוס לכמ      
ביבסמ הריפח  ללוכ 03-ב  ןייוזמ ןוטב י"ע 'מ      
תללוכ הדובע , ותומדקל חטשה  תרזחהו אתל      
תדימב בוגה גג ןוקיתו השדחה תרגסמה ןוטיב      
השדחה תרגסמה תלבוה תוברל ךרוצה       

  2,735.05   547.01     5.00 'פמוק יסו הדובעה רתאל ןסחמהמ  
      
תיפצתו , םיינש םיריצ ,ישאר ריצ קזב תרבח      
הלפשה רוזא 2 רוזאב      
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דף מס':     181 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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      
      
,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      
      
יפל )הלפשה רוזא( 2 רוזאל סחייתמ הז ןוריחמ      
קזב ןוריחמ      
      
ןליתאילופ הלק תרנצ לש ריקל וא דומע הילע     08.08.0555
וא 11 .ע.ק.י גוסמ  'מ 57  דע מ"מ 04 רטוקב      
קוזיח , הכישמ יטוח תוברל 5.31 .ע.ק.י      
יתלב םייתכתמ םידנב י"ע ריקל  דומעל תרנצה      
טוליש  , םוטיא ללוכ הגמוא תולש וא םידילחמ      
טרפמו טרפ יפל חקפמה ןוצר תועיבשל לכה      

 30,070.00    60.14   500.00 'פמוק רפמו יללכה קזב  
      
רזבואמ ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.08.0655
,גרס , מ"ס 021 הלתמ יספ 2 םינגוע 3 ללוכ      
דמועה לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו      
תודימבT טרפמ יפל הדובעה TOH חוקיפב      
דנטס יתכרדמ הסכמ ללוכ  מ"ס 791/18/151      

  3,379.60 3,379.60     1.00 'פמוק 3H  גוסמ אתה  רתאב חקפמה תויחנהו OH  
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28/08/2018
דף מס':     182 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
קזב בוג לש גוס לכמ תרגסמ תפלחהו המאתה     08.08.0680
7.0 דע ךרוצה תדימב תוהבגה ללוכ גוס לכמ      
ביבסמ הריפח  ללוכ 03-ב  ןייוזמ ןוטב י"ע 'מ      
תללוכ הדובע , ותומדקל חטשה  תרזחהו אתל      
תדימב בוגה גג ןוקיתו השדחה תרגסמה ןוטיב      
השדחה תרגסמה תלבוה תוברל ךרוצה       

  2,625.72   656.43     4.00 'פמוק יסו הדובעה רתאל ןסחמהמ  
      
קרפ קזב לש יללכ טרפמ יפל תרנצה יוקנ     08.08.0700
יפל הכישמ יטוח תלחשהו הקפסא ללוכ 9701      

    336.00     3.36   100.00 357 ס"ת רטמ   
      
קזב טרפמ יפל לדוגו גוס לכמ קזב יאת יוקנ     08.08.0705

    287.84   287.84     1.00 .רתאב חקפמה  תויחנהו 9701 קרפ יללכה רטמ   
      
תלוספה קוליסו םירובק םימייק םיאת יולג     08.08.0710
חוקפה תויחנה יפל לכה הביצח הריפח ללוכ      

    527.30   527.30     1.00 'פמוק 0701   קרפ יללכה קזב טרפמו רתאב  
      
א ל ש  ם י פ י ע ס  -ם י ג י ר ח  90.80 ק ר פ  ת ת       
ש ב ה ש מ  ן ו ר י ח מ ב  ם י א צ מ נ       
      
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      
      
תועורז      
      
ךרואב תיביטרוקד טחמ דוח לש רתאל הקפסא     08.09.0040
ךתחב הדלפ דומעל תמאתומ 'מ 6.1 יקפוא      
העובצו תנוולוגמ יביטרוקד. מ"מ 09 לוגע      

113,344.00 1,232.00    92.00 'פמוק .הינשל 'מ 74 חור תוריהמל תננכותמ, רונתב  
      
ךרואב תיביטרוקד טחמ דוח לש רתאל הקפסא     08.09.0050
ךתחב הדלפ דומעל תמאתומ 'מ 8.1 יקפוא      
העובצו תנוולוגמ יביטרוקד. מ"מ 09 לוגע      

 58,016.00 1,568.00    37.00 'פמוק .הינשל 'מ 74 חור תוריהמל תננכותמ, רונתב  
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28/08/2018
דף מס':     183 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הרואת תרקב      
      
תרושקתב הרקב זכרממ טלשנה הרואת רקב     08.09.0110
תייזכרמב הנקתהל דעוימה תיראלולס      
,תמגודכ ,תונעטנ יוביג תוללוס ללוכה הרואתה      
קטלנא י"ע קוושמה WG-SCLD-NE :םגד      
תושירד לכל הנועה ךרעו תוכיא הוושוא מ"עב      

 36,646.40 18,323.20     2.00 'פמוק .ב"צמה ינכטה טרפמה  
      
תולקת יוויחל תוילטיגיד תוסינכ תדיחי     08.09.0120
לש D3609-XE-TR-NE  ט"קמ םיעוראו      

  4,368.00 2,184.00     2.00 קטלנא 'חי   
      
ןקתומה  ILAD תרושקת םאתמ תדיחי     08.09.0130
תודיחי 46 דע הטילשל הרואתה תייזכרמב      
    ILAD, םגד , תמגודכ: I-UCC-NEי"ע קוושמה  
לכל הנועה ךרעו תוכיא הווש וא מ"עב קטלנא      

 13,440.00 1,680.00     8.00 'פמוק .ב"צמה ינכטה טרפמה תושירד  
      
תנקתומה ILAD RETAEPER תדיחי     08.09.0140
לועפתל הרואתה דומעב וא הרואתה תייזכרמב      
דע לש וק ךרואבו ILAD הצק תודיחי 46 דע      
ILAD-PER-NE :םגד ,תמגודכ ,רטמ 003      
ךרעו תוכיא הווש וא מ"עב  קטלנאי"ע קוושמה      

 17,920.00 1,792.00    10.00 'פמוק .ב"צמה ינכטה טרפמה תושירד לכל הנועה  
      
תייזכרמב תנקתומה ILAD   חוכ קפס תדיחי     08.09.0150
46 דע לועפתל הרואתה דומעב וא הרואתה      
:םגד ,תמגודכ ILAD הצק תודיחי      
    ILAD-SP-NE וא מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה  
טרפמה תושירד לכל הנועה ךרעותוכיא הווש      

 17,920.00 1,792.00    10.00 'פמוק .ב"צמה ינכטה  
      
תרושקת קשממ םע יוביגל ימצע רקב תדיחי     08.09.0160

  8,736.00 4,368.00     2.00 ILAD-CD-NE ט"קמ ILAD 'חי   
      
ןקתומ הענתה ימרזו רתי יחתמל הנגה תדיחי     08.09.0170
סנפ לועפתל הרואתה דומע לש דויצה שגמב      
    DEL, 044 :םגד ,תמגודכ-SEM-NE קוושמה  
הנועה ךרעו תוכיא הווש וא מ"עב קטלנא י"ע      

 77,750.40   498.40   156.00 'פמוק .ב"צמה ינכטה טרפמה תושירד לכל  
      
:םגד ,תמגודכ O/I תבחרה תדיחי     08.09.0180
    D3609-XE-TR-NE קטלנא י"ע קוושמה  
תושירד לכל הנועה ךרעו תוכיא הווש וא מ"עב      

 18,345.60 9,172.80     2.00 'פמוק .ב"צמה ינכטה טרפמה  
      
למשחל הרקב יאתו תויתשת      
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28/08/2018
דף מס':     184 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
011 רטוק NS-23 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.09.0201

 64,400.00    51.52 1,250.00 הכישמ לבח םע מ"מ 3.5 ןפוד יבוע מ"מ רטמ   
      
לבח םע מ"מ 05 רטוק םייטסלפ תורוניצ     08.09.0202
'בח תושירדל  םאתהב  ןופלט יוק רובע הכישמ      

 72,072.00    18.48 3,900.00 5.31 ע"קי ,"קזב" רטמ   
      
תשוחנמ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     08.09.0210

 37,439.36   306.88   122.00 םיכילומ 7 רובע מ"מ 4/04 ךתחב 'חי   
      
תירחסמ תרושקת וא העונת תרקבל הרקב את     08.09.0310
םע ,מ"ס 002 קמועבו מ"ס 521 ימינפ רטוקב      
תקיצימ ןוט 04 סמועל 004D דבכ הסכמ      
לארשי יביתנ למס םע 984 י"ת יפל הדלפ      
ללוכ ,תכרעמה דועיל םאתהב העבטהב בותיכו      
תרנצל םיחתפ יחודיק  ,)םלוס( תוגרדמ      
ללוכ ,ביבוטיא גוסמ םישימג החוש ירבחמו      
תובכשב קודיה ,אתה תנקתה ,ר ובה תריפח      

 20,496.00 6,832.00     3.00 .הריפחה יפדוע קוליסו אתה ביבס רקובמ 'חי   
      
תירחסמ תרושקת וא העונת תרקבל הרקב את     08.09.0320
םע ,מ"ס 002 קמועבו מ"ס 521 ימינפ רטוקב      
תקיצימ ןוט 04 סמועל 004D דבכ הסכמ      
לארשי יביתנ למס םע 984 י"ת יפל הדלפ      
ללוכ ,תכרעמה דועיל םאתהב העבטהב בותיכו      
תרנצל םיחתפ יחודיק  ,)םלוס( תוגרדמ      
ללוכ ,ביבוטיא גוסמ םישימג החוש ירבחמו      
תובכשב קודיה ,אתה תנקתה ,ר ובה תריפח      

  7,772.80 3,886.40     2.00 .הריפחה יפדוע קוליסו אתה ביבס רקובמ 'חי   
      
דע תרושקת וא למשחל תרוקיב את קוריפ     08.09.0330

  2,598.40   324.80     8.00 'פמוק מ"ס 08 רטוק  
      
היזכרמו ,הרואת יפוג      
      
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      
      
דויצ םע רטמ 6 דע דומעל  דל הרואת ףוג     08.09.0350
K3-W04-S-ONOCE םגד ,דל תיגולונכטב      
, ןמול 173,4 , טוו 06 קפסהב OELK תרצות      
תבשות ללוכ ןיולק 0003, רפמא ילימ 053      
חתמ ןגמו ילאד תרושקת לעב רבירד, עורזל      

274,176.00 3,808.00    72.00 .רפמא 'ק 01 טלוו  'ק 01 רתי 'חי   
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28/08/2018
דף מס':     185 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
דויצ םע רטמ 6 דע דומעל  דל הרואת ףוג     08.09.0360
K3-W04-S-ONOCE םגד ,דל תיגולונכטב      
, ןמול 173,4 , טוו 04 קפסהב OELK תרצות      
תבשות ללוכ ןיולק 0003, רפמא ילימ 053      
חתמ ןגמו ילאד תרושקת לעב רבירד, עורזל      

241,920.00 3,360.00    72.00 .רפמא 'ק 01 טלוו  'ק 01 רתי 'חי   
      
תודימב ,היזכרמל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי     08.09.0390
    54X551 ינפל תחתמ מ"ס 09 הבוגבו מ"ס  
תרגסמ םע ,חטשה ינפ לעמ מ"ס 02-ו חטשה      
סיסבל למשחה חול קוזיחל תנבלוגמ לזרב      
ינפ תרזחהו תורוניצל םיחתפ םע ,ןוטבה      

  5,644.80 2,822.40     2.00 'פמוק .םתומדקל חטשה  
      
082 בחור תודימב הרואת תייזכרמל החמוג     08.09.0400
ללוכ ,מ"ס 082 הבוג ,מ"ס 05 קמוע ,מ"ס      

  9,271.36 4,635.68     2.00 .סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח 'חי   
      
תונוראמ A08X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ     08.09.0405
,מ"מ 5.2 יבועב תכתמ / ןיירושמ רטסאילופמ      
ילנפ ,למשחה תרבח את םע  תינכתב טרופמכ      
,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םיימינפ חפ      
תינבל שורדה דויצה לכו ,'ץיבדנסטוליש      
םית"מאמ ,םינעגמ ,םיז"אמ תוברל ,היזכרמה      
03-ב ןוטבמ דוסי ללוכ ,תינכתב טרופמכ 'וכו      

 72,235.52 36,117.76     2.00 'פמוק שורדה לכו ן ייוזמ  
      
רפמא 08X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב     08.09.0410
ללוכ ,ךמסומ קדוב וא למשחה תרבח י"ע      
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ תוברל      
תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל למשחה      

  5,763.52 2,881.76     2.00 'פמוק .תודע  
      
דויצ םע רטמ 01 דומעל  דל הרואת ףוג     08.09.0444
K3-W051-M-ONOCE םגד ,דל תיגולונכטב      
052,71 , טוו 051 קפסהב OELK תרצות      
ללוכ ןיולק 0003, רפמא ילימ 035 , ןמול      
ןגמו ילאד תרושקת לעב רבירד, עורזל תבשות      

306,432.00 4,256.00    72.00 .רפמא 'ק 01 טלוו  'ק 01 רתי חתמ 'חי   
      
קזב/TOH תרושקת      
      
גוס לכמ תמייק תרנצל השדח תרנצ לש רוביח     08.09.0510

  1,702.40   425.60     4.00 'פמוק .אוהש  
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דף מס':     186 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ךרוצל  מ"מ 04/05/36  תורוניצל ץחל תקידב     08.09.0520
יטרפמ יפל הפישנב הלחשה      

  1,065.00     2.13   500.00 .'גנרוא/םוקלס/קזב/טוה רטמ   
      
וא/ו מ"מ 011 תורוניצל לורדנמ תרבעה     08.09.0530

  1,175.00     2.35   500.00 מ"מ 04/35/36 רטמ   
      
לע ותינב רובע לדוג לכב אתל ריחמ תפסות     08.09.0540
ביס םע תמייק תרנצ/ליעפ יטפוא ביס יאוות      

  1,904.00 1,904.00     1.00 'פמוק יטפוא  
      

  9,408.00   470.40    20.00 תרושקת תרנצ ג"ע 02-ב ןיוזמ ןוטבמ הנגה ק"מ  08.09.0550
      
04 לש סמועל הסכמ רובע אתל ריחמ תפסות     08.09.0560

  2,016.00   504.00     4.00 'פמוק .ןוט 52 םוקמב 004D ןוט  
      
גוס לכמ תמייק תרנצל השדח תרנצ לש רוביח     08.09.0605

  2,553.60   425.60     6.00 'פמוק .אוהש  
      
ךרוצל  מ"מ 04/05/36  תורוניצל ץחל תקידב     08.09.0610
יטרפמ יפל הפישנב הלחשה      

  1,278.00     2.13   600.00 .'גנרוא/םוקלס/קזב/טוה רטמ   
      
וא/ו מ"מ 011 תורוניצל לורדנמ תרבעה     08.09.0615

  1,410.00     2.35   600.00 מ"מ 04/35/36 רטמ   
      
לדוג לכב םייק קזב אתל הסכמ תפלחה     08.09.0620
תודובעה רתי לכו  ןוט 04 שיבכ הסכמל      

  2,240.00 2,240.00     1.00 תרושקת 'בח םע םואתב תושרדנה 'חי   
      

  9,408.00   470.40    20.00 תרושקת תרנצ ג"ע 02-ב ןיוזמ ןוטבמ הנגה ק"מ  08.09.0625
      
,קדוהמ לוח יולימ י"ע תמייק החוש לוטיב     08.09.0630
החוש עוציב ךרוצל םילבכ ףצר ,תרנצ תכראה      

  1,366.40 1,366.40     1.00 'פמוק .השדח  
      
דע השדח תרנצ םע םימייק םיאתל הרידח     08.09.0635

    621.60   621.60     1.00 'פמוק .םינק 6 ללוכו  
      
דע הבוגב םינשי וא םישדח םיאתל םינוראווצ     08.09.0640

  1,120.00   560.00     2.00 . רטמ 8.0 'חי   
      
ןיב הדמצה רובע םייק קזב אתב חתפ תצירפ     08.09.0645
םישרדנ םיקוזיח תוברל , שדח אתל םייק את      
םעטמ רוטקורטסנוק רושיאב ,םייקה אתל      

  2,800.00 2,800.00     1.00 'פמוק ונובשח לעו ןלבקה  
      
      
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../187 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     187 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןיב הדמצה רובע שדח קזב אתב חתפ תצירפ     08.09.0650
רוטקורטסנוק רושיאב ,שדח אתל םייק את      

    784.00   784.00     1.00 'פמוק ונובשח לעו ןלבקה םעטמ  
      
001 רטוקב ימורט את ,םילבכל טוה הרקב את     08.09.0700
הביצח\הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו מ"ס      
גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ      
    521B  אתדועי טוליש ללוכ 984 י"ת יפל  
עובט תימוקמה תושרה למס ללוכ ,תרוקיבה      
51  םוינימולא תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב      

  6,362.96 1,590.74     4.00 'פמוק .רטוק מ"ס  
      
דע תנקתהל רטמ 21 דע ךרואב יקפוא חודיק     08.09.0720
רטוקב רוחש דבכ ףיפכ םייטסלפ תורוניצ 5      
8 ןוליינ הכישמ יטוח םע 5.31 ע"קי מ"מ 57      
,עקרקה יאנת יפל שרדיתש הטיש לכב -מ"מ      
שורדה לכו תורוב תריפח ,תרנצ ,לוורש ללוכ      

  6,162.91 6,162.91     1.00 'פמוק .ותומדקל חטשה תרזחהו  
      
לכ רובע ל"נה יקפוא חודיק ףיעסל תפסות     08.09.0730

  7,746.45   516.43    15.00 .ףסונ יקפוא חודיק רטמ רטמ   
      
- תודובעל 5.31 .ע.ק.י בלצומ ןליתאילופ רוניצ     08.09.0800
36 רטוקב TOH תרבח תושירד יפל תרושקת      
ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ הנכוממ הריפחב מ"מ      

 11,650.00    23.30   500.00 ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  - 04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
קוצי תוכרדמו םיליבשל 03-ב ןוטב חטשמ     40.01.0050
לזרב  תשר ללוכ ,מ"ס 21 יבועב רתאב      
ינפ תקלחהו מ"ס 02/02 לכ 8 רטוק תכתורמ      

104,195.00   148.85   700.00 .םיקשימ תוברל קורס ןוטבה ר"מ   
      
ינש דצב ןבא תיינב רובע דבוכ תוריקל תפסות     40.01.0060

 29,411.20   226.24   130.00 .)םינפ וד( ריקה לש ר"מ   
      
יבועב תליא טינרג תיארפ תיעבט ןבאב  ףוציר     40.01.0170

173,894.00   248.42   700.00 .טיט ללוכ. תיפולקיצ אמגודב מ"ס 5-01 ר"מ   
      
רמגב ,מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0210
02/02 , 02/01 ,תינבלמ גוסמ עבצ ספסוחמ      

 24,892.50    99.57   250.00 .תינכת יפל , ע"וש וא ר"מ   
      
      
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../188 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     188 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0230
וא "תתתוסמ וטנרט" גוסמ ןבל תוברל םינווגב      

206,310.00   158.70 1,300.00 ירכרוכ ןווגב .תינכת יפל ,ע"ש ר"מ   
      
גוסמ ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0240

1,281,375.00   150.75 8,500.00 .ע"ש וא תשוחנ לייטקוק ןווגב תתוסמ "יראניל" ר"מ   
      
רמג,מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0290

 14,905.20   124.21   120.00 .ע"ש וא "ופי" גוסמ ינועבצ ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
בחורב ,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      

 14,193.00   157.70    90.00 .דוסי תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 ר"מ   
      
6/02/02 םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.01.0410
וא ןייטשרקא תמגודכ  ןבל ןווג תוברל מ"ס      

 24,281.60   303.52    80.00 .ע"ש ר"מ   
      
52/02 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0470
תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס      

218,400.00    84.00 2,600.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ רטמ   
      
52/02 תודימב 'מ 5.0ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0480
תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס      

  3,808.00    95.20    40.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ רטמ   
      
תודימב 'מ 52.0ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0490
תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס 52/02      

  5,880.00   117.60    50.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ רטמ   
      
העונת לגעמב הרטעל המורט הפש ןבא     40.01.0540
םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס  05/52/52 תודימב      

 14,000.00   140.00   100.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תואפב ןטק רטמ   
      
היצח רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.01.0550
םע  מ"ס 05/52/02  תודימב הזפ אלל      
לש שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס      

 15,120.00   100.80   150.00 ע"ש וא ןייטשרקא רטמ   
      
הקפסא ללוכ 03-ב ןוטבמ העונת יא  הצק שאר     40.01.0570
,תחתמ ןליתאילופ תועירי ןויזה רודיסו      

  2,507.22   417.87     6.00 .'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      

118,944.00    66.08 1,800.00 .) ןוטב תנעשמו רטמ   
      
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../189 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     189 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.01.0700

162,630.00    54.21 3,000.00 )ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה(  .רופא רטמ   
      
םוחית רובע תינועבצ המוטק תיעופיש ןג ןבא     40.01.0740
8/1( תלגועמ הניפ תודיחי תוברל 'ודכו תוגורע      
תולעמ 531 תיוז ,תולעמ 09 תיוז,)לגעמ      
דוסי ללוכריחמה(.ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות      

621,050.00   124.21 5,000.00 )ןוטב תנעשמו רטמ   
      
,001/001 תודימב עבורמ ץעל המוג םוחית     40.01.0800
רטוק תוימורט םינבא 4 -מ יושע עבצ ןווגב      

 12,517.20   625.86    20.00 'פמוק .מ"ס 08  ימינפ  
      

  6,720.00    33.60   200.00 םודא טנמגיפב ןוויג רובע ןוטב ריחמל תפסות ר"מ  40.01.0900
      
2.04 ק ר פ  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
יפל תליא ןבאמ ,תויזגרא םינבאמ העלסמ     40.02.0010
םירמוחה לכ ללוכ ריחמה .טרפימהו טרפה      
תוברל סדנהמה תוינכתב שרדנכ הדובעהו      
המדא יסיכו תוינכטואיג תועירי הזר ןוטב      
עצובי .יללכה טרפמה יפל דדמי .הליתשל      
שי ךכמ בר הבוגל דבלב 'מ 5.2 דע לש הבוגל      
העלסמ ןנכתל וא המרב םע הדרפה עצבל      

 50,904.00   339.36   150.00 .תיביטקורטסנוק ר"מ   
      
ןבאמ .מ"ס 04 לש ללוכ יבועב "ןויקינ" רדג ריק     40.02.0025
ןוטבה גוס .לוחיכ ללוכ תימוקמ טקל וא תיארפ      
ריקה דוסיל הריפח ,ןויז ללוכ ריחמה .03-ב      
דע םינפ וד יופיצ ,רזוח יולימ ,דוסיה תקיציו      
,תוזאפ םע ןוטבמ ךבדנ ,ינשה דצב מ"ס 52      
דדמייו מ"ס 06 דע ריקה הבוג ,םיזקנ ,םירפת      

262,080.00   582.40   450.00 .טרפ יפל לכה . הכרדמ/יפוס עקרק סלפממ רטמ   
      
דנלוה רעי קראפל הסינכב טקל ןבא ריק תינב     40.02.0900

313,600.00   784.00   400.00 םייקה תמגודכ ק"מ   
      
םוקיש( רזוח שומישמ םינבאמ העלסמ תינב     40.02.0901

 50,400.00   336.00   150.00 )וטנרוט תעלסמ ר"מ   
      
,תליא ןבאמ השבי הינבמ-תורכיכל חותיפ ריק     40.02.0910
,ןויז ללוכ ריחמה .03-ב ןוטבה גוס לוחיכ ללוכ      
,רזוח יולימ ,דוסיה תקיציו ריקה דוסיל הריפח      
ךבדנ ,ינשה דצבמ"ס 52 דע םינפ וד יופיצ      
ריקה הבוג ,םיזקנ ,םירפת ,תוזאפ םע ןוטבמ      
עקרק סלפממ דדמייו מ"ס 06 דע      

 46,592.00   582.40    80.00 .טרפ יפל לכה .הכרדמ/יפוס רטמ   
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../190 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת
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28/08/2018
דף מס':     190 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  - 14 ק ר פ  14 ק ר פ       
      
1.14 ק ר פ  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
תפסותב תילוח הלועמ ביטמ ןג תמדא יולימ     41.01.0010
04 יבוע ,םנודל ק"מ 02  לש תומכב טסופמוק      
רוזיפ ללוכ ,)דחוימה טרפמה יפל וא( מ"ס      

342,720.00    57.12 6,000.00 .םיננכותמ םיהבג יפל ןוניגה חטשב רושייו ק"מ   
      
2.14 ק ר פ  20.14 ק ר פ  ת ת       
      

 11,200.00     5.60 2,000.00 . 4 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0015
      

 10,752.00     8.96 1,200.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0060
      

 43,680.00    14.56 3,000.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0070
      

 35,840.00    17.92 2,000.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0075
      

 36,960.00    24.64 1,500.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0080
      

  3,360.00    28.00   120.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0085
      

  6,272.00    31.36   200.00 . 01 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0125
      

  4,704.00    47.04   100.00 . 01 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0130
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.02.0140
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 6.1-3.2 ,ע"ש וא ןד ןענ      

161,280.00     6.72 24,000.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

 26,880.00    33.60   800.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.02.0160
      
לוגס עבצב ןליטאלופ רוניצ ריחמל תפסות     41.02.0171
מ"מ 61 רטוקב ןיחלוק/םיבשומ םימב שומישל      

 28,000.00     1.12 25,000.00 ףוטפט תרנצ תוברל רטמ   
      
לוגס עבצב ןליטאלופ רוניצ ריחמל תפסות     41.02.0173

  1,900.00     1.90 1,000.00 מ"מ 52 רטוקב ןיחלוק/םיבשומ םימב שומישל רטמ   
      
לוגס עבצב ןליטאלופ רוניצ ריחמל תפסות     41.02.0174

  6,720.00     2.24 3,000.00 מ"מ 23 רטוקב ןיחלוק/םיבשומ םימב שומישל רטמ   
      
לוגס עבצב ןליטאלופ רוניצ ריחמל תפסות     41.02.0175

  5,600.00     2.80 2,000.00 מ"מ 04 רטוקב ןיחלוק/םיבשומ םימב שומישל רטמ   
      
לוגס עבצב ןליטאלופ רוניצ ריחמל תפסות     41.02.0176

  5,040.00     3.36 1,500.00 מ"מ 05 רטוקב ןיחלוק/םיבשומ םימב שומישל רטמ   
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../191 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     191 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לוגס עבצב ןליטאלופ רוניצ ריחמל תפסות     41.02.0177

    852.00     4.26   200.00 מ"מ 36 רטוקב ןיחלוק/םיבשומ םימב שומישל רטמ   
      
לוגס עבצב ןליטאלופ רוניצ ריחמל תפסות     41.02.0178

    100.80     5.04    20.00 מ"מ 57 רטוקב ןיחלוק/םיבשומ םימב שומישל רטמ   
      

    280.00    28.00    10.00 .6 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.02.0185
      

 14,112.00    50.40   280.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.02.0200
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     41.02.0235

  5,040.00    50.40   100.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     41.02.0240

 23,520.00    78.40   300.00 12.5. רטמ   
      
ללוכ ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     41.02.0265
ריטממה רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ      

  8,960.00   112.00    80.00 .ומוקמל 'חי   
      
אלל הרטמה וא ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     41.02.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

 12,651.52 6,325.76     2.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
הרטמה וא ףוטפטל 2/11" רטוק תכרעמ שאר     41.02.0315
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש/י.ר.א      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו דוקיפ ימל      

  5,083.68 5,083.68     1.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ גוסמ  
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אלל הרטמה וא ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     41.02.0320
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

 12,651.52 6,325.76     2.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
הרטמה וא ףוטפטל 2/11" רטוק תכרעמ שאר     41.02.0325
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש/י.ר.א      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו דוקיפ ימל      

  5,083.68 5,083.68     1.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ גוסמ  
      
2" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

 15,240.96   846.72    18.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  4,609.92   768.32     6.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  5,080.32   846.72     6.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
םולב "טיילרוא" 0011/2 תכרעמ שארל ןורא     41.02.0415
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  3,136.00 3,136.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
םולב "טיילרוא" 0461/2 תכרעמ שארל ןורא     41.02.0425
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

 10,304.00 5,152.00     2.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
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2/11"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.02.0435
יוליג ,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
יפל לכה ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה      

  6,720.00 6,720.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.02.0440
יוליג ,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
יפל לכה ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה      

 16,800.00 8,400.00     2.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד  
      
RX 4-CD  ויפרוקס םגד הייקשה בשחמ     41.02.0460
ללוכ ,ע"וש םגא לסיריא וא, הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח , רבצמ , ןעטמ      
תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפוליחל      
הלופכ הליענ לעב C - 45  גוסמ הנגה ןוראב,      
ללוכ , הייקשהה ןורא לע וא ןוטב תקיצי לע      

  8,400.00 8,400.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
תרצות  CD-8 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     41.02.0465
,ןעטמ ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ      
את ןיפולחל וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ      
ןוראב ,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
לע הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה      
רושיא ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ      

 33,600.00 11,200.00     3.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     41.02.0470

 11,368.00   392.00    29.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     41.02.0505

  2,688.00   336.00     8.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
רובע ןוטב הסכמ םע 08 קמוע 08 רטוק החוש     41.02.0920

 39,424.00 1,792.00    22.00 םילוורש 'חי   
      
3.14 ק ר פ  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
תסדנהל הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
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שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.03.0040
לכ ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
םילכב שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה      

 75,600.00     5.04 15,000.00 .'וכו םיינכמ ר"מ   
      
תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד     41.03.0050
ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש      
רושיא איצמהל שי .םנודל ב"וק 02 לש תומכב      
וריבעהלו טסופמוקה קפס לש  יוטיחה לע      
ריחמה .רתאל טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל      
שומיש ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ      

 50,400.00     3.36 15,000.00 .ןושיד ירמוחו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
K:P בכרה לעב סמת יטיא ימיכ ןשד  תפסות     41.03.0060
    :N שרדנה הייחמצה גוסל שארמ רשואמו עודי  
תומכב ע"ש וא ןיערגה לש "ןירגיטלומ" גוסמ      

 33,600.00     2.24 15,000.00 .םנודל ג"ק 05 / ר"מל םרג 05 לש ר"מ   
      
K:P בכרה לעב סמת יטיא ימיכ ןשד  תפסות     41.03.0070
    :N שרדנה הייחמצה גוסל שארמ רשואמו עודי  
תומכב ע"ש וא ןיערגה לש "ןירגיטלומ" גוסמ      

  4,480.00     2.24 2,000.00 .םנודל ג"ק 05 / ר"מל םרג 05 לש ר"מ   
      
/ ןנכתמה י"ע שרדנה ויוקיק ןזמ אשד ידברמ     41.03.0072
רוקמ לע חקפמהמ רושיא לבקל שי .חקפמה      
םילופיטה לכ תא ללוכ ריחמה .אשדה      
,עקרק יקיזמתרבדה - הליתש םורט םישרדנה      
םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל שאר ינשד      
םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש רחאל      

 40,320.00    20.16 2,000.00 .הצרמה ינושידו ר"מ   
      
תויקש ,רטיל 1 חפנב לכימ , 3 לדוג ,םיחמצ     41.03.0105

 11,200.00    11.20 1,000.00 .לודיג 'חי   
      
תויקש ,רטיל 3 חפנב לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ     41.03.0115

560,000.00    22.40 25,000.00 .לודיג 'חי   
      

510,720.00    53.76 9,500.00 .לכימ חפנ רטיל 01 - 6 לדוג םיחמצ 'חי  41.03.0130
      
5.2-2'' עזג רטוק - 8 לדוג םיבכרומ םיצע     41.03.0165
הבוג ,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ      
05 חפנב לכיממ .הפיו חתופמ ,'מ 2 ילמינימ      

 21,280.00   425.60    50.00 .ריחמ ותואבעקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
מ"ס 02 דודמ 5.3-3'' עזג רטוק - 9 לדוג םיצע     41.03.0170
,'מ 2 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה הלעמב      
,תוחפל רטיל 001 חפנב לכיממ .הפיו חתופמ      

134,400.00   537.60   250.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא 'חי   
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5.3-3'' עזג רטוק - 9 לדוג םיבכרומ םיצע     41.03.0175
הבוג ,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ      
001 חפנב לכיממ .הפיו חתופמ ,'מ 2 ילמינימ      

 41,664.00   694.40    60.00 .ריחמ ותואבעקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
יביסנטניא ןוניג םנוד 1 לש הקזחא שדוח     41.03.0270
ללוכ ,יללכה טרפמהו ןימזמה תויחנהל םאתהב      

 39,200.00   784.00    50.00 'פמוק .םימ רובע םולשת  
      
םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     41.03.0310
'מ 3 לעמ הבוגבו מ"ס 04-02 עזג רטוקב      
תושרדנה תונכהה לכ ללוכ תושרה םוחתב      

  8,960.00   896.00    10.00 .ףרוצמה טרפמה  י"פע 'חי   
      
םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     41.03.0320
'מ 3 לעמ הבוגבו מ"ס 04 לעמ עזג רטוקב      
תושרדנה תונכהה לכ ללוכ תושרה םוחתב      

  7,840.00 1,568.00     5.00 .ףרוצמה טרפמה י"פע 'חי   
      
לדוגב רוב תריפח רובע םיצע ריחמל תפסות     41.03.0900
ברועמ תילוח המדא יולימ ללוכ 05.1/05.1      
חפנמ םיזוחאה( לובכ %5-ו טסופמוק %03-ב      

117,600.00   336.00   350.00 רובה לדוג קדבנש ינפל ץע לותשל ןיא )רובה 'חי   
      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  - 24 ק ר פ  24 ק ר פ       
      
1.24 ק ר פ  10.24 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
םג לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ      
.רונתב      
      
יושע ירוביצ חטש וא ןגב תוגהנתה טלש     42.01.0020

  3,575.04 1,191.68     3.00 .תכתמ חולו תכתמ יליפורפמ ר"מ   
      
2.24 ק ר פ  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
תקצי סיסב םע מ"ס 591/67 תודימב ןג לספס     42.02.0040
- סואז םגד( .עובצו בצועמ ץע יבלשו לזרב      

 25,200.00 1,680.00    15.00 )טרפ יפל לזרב תקיצי 'חי   
      
םגד( טרפ יפל ,'מ 2 ךרואב תכתממ לספס     42.02.0060

232,960.00 2,912.00    80.00 )טרפ יפל לזרב תקיצי-סואז 'חי   
      

 33,600.00 5,600.00     6.00 'פמוק טרפ יפל רב בשומ 42.02.0900
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../196 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     196 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
3.24 ק ר פ  30.24 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 58 הבוגב לזרב תקצימ םוסחמ דומע     42.03.0030

 41,630.40   594.72    70.00 .עקרקב ןטובמו ןגועמ 'חי   
      
4.24 ק ר פ  40.24 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 56 הבוגב מ"ס 54 רטוק ץע יושע ןותפשא     42.04.0040
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ ,עבורמ וא      

 38,438.40 1,281.28    30.00 .הטסוריינ הסכמו  ןוולוגמ 'חי   
      
הנקתה תונכה הלבוה םיללוכ תויזרב יריחמ      
.'וכו םישורדה םירוביחהו םירזיבאה לכו      
      
םחש" תרצות "ןומרח" םגד "רלוק" היזרב     42.04.0900
תחושו למשחל רוביח ללוכ ע"וש וא "אכירא      

 44,800.00 11,200.00     4.00 'פמוק זוקינ  
      
5.24 ק ר פ  50.24 ק ר פ  ת ת       
      
טרופס" גוסמ טרופס שרגמל ילירקא יופיצ     42.05.0100

 13,440.00    26.88   500.00 .היסלומאה תבכש תוברל תובכש 3-ב "טוק ר"מ   
      
2 ינטירואילופ עבצב הציר ילולסמ יופיצ     42.05.0110
תמגודכ ,תחא לכ ןורקימ 003 יבועב תובכש      
לעב עבצה .רשואמ ע"ש וא הינמרג "לוניר"      
שומשל םיאתמו הקיחשב  הלועמ תודימע      

 78,848.00    49.28 1,600.00 .'וכו תויליגלג רובע ר"מ   
      

156,800.00 156,800.00     1.00 'פמוק טוריפ יפל )תודיחי 6( ילוארדיה רשוכ ינקתמ 42.05.0900
      

 89,600.00 89,600.00     1.00 'פמוק )םיטרפ 9 לש לולכימ( ילנויצקנופ רשוכ ןקתמ 42.05.0910
      

 33,600.00 1,120.00    30.00 טוריפ יפל םיינפואל ןקתמ 'חי  42.05.0920
      
6 ק ר פ  ת ת  60.24 ק ר פ  ת ת       
      
םיטרפ יפל ןרוא ץעו הדלפ תבלשמ הלוגרפ     42.06.0900

1,097,600.00 31,360.00    35.00 עוציב ןונכת טמרופב 0.3/0.3 לש לכימ לדוגב 'חי   
      
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  - 15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
םינפ רטמ 05.3*57.1 תודימב ימורט לבומ     51.01.0010

281,600.00 8,800.00    32.00 )ינלבק חוור %6 ללוכ( םטא ללוכ רטמ   
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../197 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     197 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     51.01.0030

  3,144.96   241.92    13.00 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      
םתנסחאו םיעלסה ןוימ העלסמ לש ריהז קוריפ     51.01.0070

 13,014.00    65.07   200.00 .חקפמה הרויש םוקמל ר"מ   
      
ללוכ הנתשמ יבועב ןיוזמ ןוטב יחטשמ קוריפ     51.01.0090

  2,779.80   138.99    20.00 .חטשהמ תלוספה קוליס ר"מ   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.01.0110

 99,568.00     7.84 12,700.00 . קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      

 27,150.00    10.86 2,500.00 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  51.01.0130
      
יוניפ תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     51.01.0150

 18,948.00    15.79 1,200.00 .קוליסו ר"מ   
      
תוברל דומע לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.01.0170

  1,895.65    61.15    31.00 .קוליסו יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ 'חי   
      
םידומע ינש לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.01.0180
יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ תוברל      

    621.05   124.21     5.00 .קוליסו 'חי   
      
רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     51.01.0190

 10,328.60   516.43    20.00 .הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש 'חי   
      
תבשות ללוכ תרוקיב תחוש הסכמ תפלחה     51.01.0200
ןוט 04 שיבכ תבשותו הסכמל םימייק )תעבט(      

 10,930.10 1,093.01    10.00 .מ"ס 06 רטוקב 'חי   
      
תבשות ללוכ תרוקיב תחוש הסכמ תפלחה     51.01.0210
ןוט 04 שיבכ תבשותו הסכמל םימייק )תעבט(      

  1,988.90   994.45     2.00 .מ"ס 05 רטוקב 'חי   
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.01.0220

  4,474.40   447.44    10.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.01.0330

    470.40    15.68    30.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
קזוח לעב מ"נחב( MSLC גוסמ ןוטבמ יולימ     51.01.0390
הז ףיעס .והשלכ לדוגב םיאת ףקיהב )הובג      
שי ךכל רבעמ ,ק"מ 001 לש תומכ דע לבגומ      

 36,808.80   350.56   105.00 .504.1.15 ףיעסב שמתשהל ק"מ   
      
      
      
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../198 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     198 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
קזוח לעב מ"נחב( MSLC ןוטבמ  והשלכ יולימ     51.01.0400
הז ףיעס .ב"ויכו םיללחב ,תולעתב )הובג      

  6,540.80   327.04    20.00 ק"מ 001 לש תומכ דע לבגומ ק"מ   
      
דע הבוגב תשר רדג לש הקתעהו ריהז קוריפ     51.01.0445
םיביכרה לכ תוברל רזוח שומישך 'מ 0.2      
לככ םינוקיתו רמוח תמלשה ,םידומעהו      
שדחה יאוותב רדגה תמלשהל שרדנש      

  1,774.00    88.70    20.00 .ךרוצה תדימב ינמזה הנוסחאו רטמ   
      
( םימ יריבעמ לש האיצי הסינכ ינקתמ תסירה     51.01.0450
,םייפנכ ,הפצר ללוכ )מ"ס 051 רוניצ רטוק דע      

  1,594.66   797.33     2.00 'פמוק .קוליסו יוניפ תוברל שורדה לכו פרפיר  
      
ןיוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק תוסירהו קוריפ     51.01.0460

    575.68   143.92     4.00 .קוליסו יוניפ תוברל ק"מ   
      
תוברל מ"ס 0.2 דע קמועל טלפסא ףוצרק     51.01.0520

 19,600.00     5.60 3,500.00 .קוליסו יוניפ ,אוטאט ר"מ   
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.01.2005
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

    560.00     2.80   200.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
2.15 ק ר פ  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םיגוסמ תלוספ יוניפו הסמעה הריפח     51.02.0005

  2,520.00    16.80   150.00 .רשואמ הכיפש רתאל ק"מ   
      

168,000.00    22.40 7,500.00 .ק"מ 000,01 דע עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  51.02.0030
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

 38,203.00     3.02 12,650.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
דע קמועל םימייק םיעצמ ינפ חוחיתו השירח     51.02.0190
ריחמה .רקובמ קודיהו סוליפ רושיי מ"ס01      

 55,520.00     6.94 8,000.00 .יולימב רזוח שומישו הריפח יפדוע יוניפ ללוכ ר"מ   
      
םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה     51.02.0200

 26,208.00     5.04 5,200.00 .קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב ק"מ   
      
השק ריגמ ןבא ירבש תרדחה י"ע תיתש בוציי     51.02.0240
לדוג ,)תויתיוז םינבאמ "שלאקב"( טימולוד וא      
,םיקד אללו א"כ מ"ס 02 תילמיסקמ ןבא      
יללכה טרפמב שרדנה יפל ,תחא הבכש רוזיפב      

  8,400.00    28.00   300.00 .21.40.15 ףיעס  ר"מ   
      
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../199 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     199 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
3.15 ק ר פ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
תובכשב רזופמ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.03.0030
קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב      
15 קרפ יללכה טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ      

369,600.00    73.92 5,000.00 )קודיהה ללוכ ריחמה( ק"מ   
      
םע איהשלכ תרנצל יולימכ לוח רוזיפו הקפסא     51.03.0100
םיפוגו תלוספמ יקנ שבי טנמצ %7 תפסות      

  1,756.16   109.76    16.00 .םירז ק"מ   
      
יבועב תובכשב רזופמ םישיבכל 'א גוס עצמ     51.03.0120
קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס 51 -מ הבכש      
דייפידומ יפל %001 לש רקובמ קודיהב      

484,344.00   104.16 4,650.00 .וטשאא ק"מ   
      
דע הבכש יבועב תוכרדמב  'א גוס עצמ     51.03.0140
יפל %001 לש רקובמ קודיהה רחאל ,מ"ס51      

274,176.00   114.24 2,400.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   
      
4.15 40.15 ק ר פ  ת ת       
      

 23,184.00    10.08 2,300.00 ר"מל/םרג 002 לקשמב גורא אל ינכטואג דב ר"מ  51.04.0050
      
יולימב מ"ס01 הבוגב בווואג/אתואג תרווכ     51.04.0060

147,840.00    73.92 2,000.00 02-ב ןוטב ר"מ   
      
6.15 ק ר פ  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0052

 89,292.00   595.28   150.00 .'מ 0.2 דע קמועב 4 גרד רטמ   
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0536
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 35,520.80 7,104.16     5.00 'פמוק .'מ 57.2  
      
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      

 10,935.10 2,187.02     5.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../200 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     200 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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  

 18,884.30 1,888.43    10.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
תודימב הפש ןבאל דומצ אל ינוניב ישאר ןטלוק     51.06.0680
רוניצל רוח םע מ"ס 011 הבוגב 67/73 םינפ      
ע"ש וא ןמפלוו לש DM-12 תמגוד ןוטבמ 04      
לזרבמ 052C  תינקית תשרו תרגסמ ללוכ      
תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכ      

 19,880.00 1,988.00    10.00 .984 י"ת 'חי   
      
ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     51.06.0828
תדלפ ללוכ.תוינכתב טרופמל םאתהב ןייוזמ      

 21,677.60 1,548.40    14.00 .ןויז ק"מ   
      
לכב םח טלפסא תחירמב ןוטבה ינפ םוטיא     51.06.0836

 70,890.60   107.41   660.00 .עקרקה םע עגמב תואבה תואפה ר"מ   
      
'מ 5.2 דג קמועב 001/001 תעבורמ החוש     51.06.0900

 21,840.00 7,280.00     3.00 )חטש ןטלוק תחוש( תהבגומ הכבש תשר ללוכ 'חי   
      
הדובעה .טרפה יפל ןייוזמ ןוטבמ יריא רשג     51.06.0910
,טיטש לש רקובמ קודיה ,תושרדה ע"ע :תללוכ      

190,960.00 1,736.00   110.00 .הכופש ןבאו תועירי ,םיעצמ ק"מ   
      
9.15 ק ר פ  90.15 ק ר פ  ת ת       
      

  6,828.50   195.10    35.00 .ינוריע גוסמ ךרד ירורמתל ןוולוגמ דומע 'חי  51.09.0030
      

  5,311.60   151.76    35.00 .דומע אלל ינוריע גוסמ םירורמת 'חי  51.09.0040
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

  7,275.00     2.91 2,500.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
דע מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.09.0060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52      

  1,086.50    21.73    50.00 .)וטנ העיבצ ר"מ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.09.0070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

  4,188.80    24.64   170.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

    649.60    32.48    20.00 .דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.09.0080
      

    404.30    40.43    10.00 .לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.09.0090
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../201 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     201 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  8,874.00     4.93 1,800.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.09.0110

      
734 למסב תולבגומ ילעבל היינח ןומיס     51.09.0136

    515.20    51.52    10.00 .)734 ןומיסו חטשמ תעיבצ( 'חי   
      
ץח ןומיס( 408 למסב םיינפוא ליבש ןומיס     51.09.0137

  1,288.00    51.52    25.00 .)םיינפוא למסו 'חי   
      

 22,400.00 5,600.00     4.00 סובוטוא תנחתל הככס 'חי  51.09.0900
      

425,600.00 425,600.00     1.00 'פמוק תופרוצמה תוינכת יפ לע םיינמז העונת ירדסה 51.09.0910
      
01.15 ק ר פ  01.15 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 7 יבועב 5.73 צ"את     51.10.0040

572,320.00    49.00 11,680.00 .01-86GP ןמוטיבו 'ב גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     51.10.0100

507,500.00    40.60 12,500.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     51.10.0180

472,500.00    37.80 12,500.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     51.10.0190

138,600.00    46.20 3,000.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב91 צ"את     51.10.0210

157,920.00   394.80   400.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
      
11.15 ק ר פ  11.15 ק ר פ  ת ת       
      

 28,403.20     2.24 12,680.00 .ר"מ/ג"ק 2.1-8.0 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.11.0010
      
5.0-3.0 רועישב החאמ ןמוטיב סוסיר     51.11.0020

 35,000.00     1.40 25,000.00 .ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     51.11.0040

  4,004.00    30.80   130.00 .רוסינ ללוכ רטמ   
      
ב ו י ב ו  ם י מ  - 75 ק ר פ  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י ו ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
21 גרד  9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0187

 24,640.00    61.60   400.00 מ"מ 52 רטוקב  ל"נכ רטמ   
      
      
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../202 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     202 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0188

  9,856.00    98.56   100.00 מ"מ 23 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0196

 68,292.00   151.76   450.00 מ"מ 57 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0198

  9,262.50   185.25    50.00 מ"מ 09 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0200

 10,595.00   211.90    50.00 מ"מ 011 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0204

 15,523.00   310.46    50.00 מ"מ 061 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
21 גרד  9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0208

 49,672.00   496.72   100.00 מ"מ 522 רטוקב  ל"נכ רטמ   
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0212

 58,643.00   586.43   100.00 מ"מ 082 רטוקב 21 רטמ   
      
יופיצ םע ,'מטא 61 לש הדובע ץחלל ףוגמ      
םינגוא תוברל יסקופא ינוציח יופיצו םינפ      
םיידגנ      
      

 10,735.20 5,367.60     2.00 'פמוק 8" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0322
      

 10,735.20 10,735.20     1.00 'פמוק 21" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0326
      
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      
תכרעמה םש,דיגאת\תושרה םש ,למס לולכיש      

  5,566.62 2,783.31     2.00 .ץצח ת פצרו 'חי   
      
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      
תכרעמה םש,דיגאת\תושרה םש ,למס לולכיש      

  3,330.32 3,330.32     1.00 .ץצח ת פצרו 'חי   
      
      
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../203 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     203 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וקל 8" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0468

  9,461.76 2,365.44     4.00 'פמוק 41" -81" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  
      
21" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0472

 12,525.20 3,131.30     4.00 'פמוק והשלכ רטוקב והשלכ גוסמ םייק וקל  
      
הייקשהל רוביח וא  לופכ יתיב רוביחל הנכה     57.01.0496
טרפ יפל )4" ףיקז(   2*4" וא  2*3" רטוקב      
ןוטב ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל יטרדנטסה      
052 רטוקב טיס יו יפ לוורש םע םייק רדג וא\ו      

  4,770.32 1,192.58     4.00 שרדנה םוקמב מ"מ 'חי   
      
61" רטוקב רוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטק     57.01.0528
ילדנס ,רוניצה תלחשה תוברל 23/5" ןפוד יבוע      

 24,836.00   496.72    50.00 יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס רטמ   
      
81" רטוקב רוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטק     57.01.0530
ילדנס ,רוניצה תלחשה תוברל 23/5" ןפוד יבוע      

 23,063.20   576.58    40.00 יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס רטמ   
      
יפוגמ 4 ללוכ 2" רטוקב ח"זמ םע יליע טרפמ     57.01.0900
,םיחפס ,2" ח"זמ ,2" ןנסמ ,2" רטוקב זירט      
רוויע עטק חטשמ ,תרנצ יעטק, 1 2/1 רזוח לא      
)דיגאתהי"ע קפוסמ רשא( םימ דמ תנקתהל      

 33,600.00 16,800.00     2.00 'פמוק טרפב טרופמכ לכה ,'וכו  
      
ב ו י ב  י ו ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
C.V.P תורוניצ      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0058
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

  7,196.00   143.92    50.00 '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      

  7,588.00   151.76    50.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0076
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

  8,428.00   168.56    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      

  8,921.00   178.42    50.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
      
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../204 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     204 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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      
םע5 למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו      
21B" תושרה םש,למס לולכיש דיגאת/תושר      

 11,628.96 3,876.32     3.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/ 55 '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      
םע/52 למרכ וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו      
1B 55" תושרה םש,למס לולכיש דיגאת/תושר      

  8,748.10 4,374.05     2.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0546
הרקת תוברל רטמ 57.2 דעו 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
םע5 למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו      
21B" תושרה םש,למס לולכיש דיגאת/תושר      

  9,757.44 4,878.72     2.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/ 55 '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      

  4,075.70   815.14     5.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
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      

  1,630.28   815.14     2.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
אתל מ"ס 061 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.02.0638
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      

  2,743.77   914.59     3.00 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
      
      
      
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../205 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     205 יפוס - ףקוע שיבכ

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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      

  2,983.35   994.45     3.00 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
ת ו פ ס ו נ  ת ו ד ו ב ע  90.75 ק ר פ  ת ת       
      
וא דדוב ,רטוק לכב םימ רוביחל הנכה תקתעה     57.09.0100
לופכ וא דדוב רטוק לכב םייק טנרדיה וא לופכ      
םיקותינ ,רטמ 5 דע רוניצ יעטק תוברל      
לשםלשומ עוציבל שרדנה לכו תוירבחתהו      
השירדב הנתומ םולשתהו עוציבה( הקתעה      

  5,070.80 1,014.16     5.00 )הדובעה ןמויב םושיר ךות חקפמה רושיאב 'חי   
      
יוליג תוברל, והשלכ רטוקב םייק םימ וק קותינ     57.09.0140
הצקה תריגס,וקה ןוקיר,וקה ךותיח,וקה      
פ"ע הפיטע ינוקתו ךותירל הפיכ תואצמאב      
לשםלשומ עוציבל שרדנה לכו ןרציה תוארוה      
ריחמב הלולכ הפיכהש שגדומ(  .קותינה      

  3,208.25   641.65     5.00 )ףיעסה לש הדיחיה 'חי   
      
בויבל הרקב את וא םימל םירזיבא את םוקיש     57.09.0150
רובש קלח לכ תפלחה תוברל קמועו רטוק לכב      
שרדנה לכו רסח קלח לכ תמלשה ,שדחל      
תוברל םיאתמה טרפל םאתהב את תלבקל      
יפל הבוג תמאתהו אתל ביבסמ רזוחיולימ      
ךות חקפמה רושיאב הנתומ םולשתה ךרוצ      
רחאל היהי םולשתה הדובעה ןמויב םושיר      
םוקימ דועית ךות דיגא ת\תושרל אתה תריסמ      

  9,540.64 1,192.58     8.00 אתה 'חי   
      
לש חטשב מ"ס 02 יבועב ןיוזמ ןוטב חטשמ     57.09.0390
תבכש ,תיתש קודיהו הריפח ללוכ ר"מ 61 דע      
,רדג ,הזר ןוטב ,מ"ס 02 יבועב קדוהמ עצמ      

 13,916.67 13,916.67     1.00 'פמוק טרפב טרופמכ טלפמוק לכה 'וכו שפשפ  
      
01"-8" רטוקב רוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     57.09.0900

  6,720.00   134.40    50.00 .ןויזה לזרב תוברל ,מ"ס 51 יבועב גוס לכמ רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

17,681,763.03 םיפ"צשו שיבכ כ"הס
קובץ: כביש עוקף - סופי   .../206 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     206 יפוס - ףקוע שיבכ

תימורד הינח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  - 8 ק ר פ  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      
      
םיליבומ      
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב תרנצה לכ      
.80 טרפמ יפל ינקת ןומיס טרסו      
      
גוס לכב םיפיפכ\םיחישק למשח ילבכ רבעמל      
.רטוקו      
      
תירושרש תרנצ      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0095
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

  6,902.00     9.86   700.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0100
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

 10,346.00    14.78   700.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
םילוורש      
      
גוס לכמ למשח ילבכ רבעמל תומלוס      
      
תולעת      
      
הרקב יאת      
      
ןוטבמ הסכמה הביצח/הריפח ללוכ ריחמה      
ףיעס 80 טרפמ יפל טלפמוק ינוניב גוסמ      
.עוציב טרפ יפלו 282080      
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../207 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     207 יפוס - ףקוע שיבכ

תימורד הינח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.0215

  1,292.14 1,292.14     1.00 'פמוק .984  י"ת יפל 521B הסכמ ללוכ ,מ"ס 001  
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0255
ללוכ ,984 י"ת יפל 052C ןיממ הסכמו הרקית      
הסכמה תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס      

    347.87   347.87     1.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא תיקסיפ ג"ע  
      
לע הנקתה רובע  הרקב אתל ריחמ תפסות     08.01.0265
םיחתפ ךותיח תרנצה יוליג ללוכ תמייק תרנצ      

    596.29   596.29     1.00 'פמוק .ןוטיב תנקתה תרנצב  
      
תקציימ יושע הרקב אתל הסכמ רובע תפסות     08.01.0285
עובט הייריעה/ הצעומה  למס ללוכ  ןקלוו      
תוברל הסכמה לע יטנוולרה בותיכהו הקיציב      
הסכמב ןקלוו תקציימ תעבורמ תרגסמ      
הנקתהל ,עוציב טרפ יפל. 984 י"ת פל.004ל      

    646.58   646.58     1.00 'פמוק D שיבכב  
      
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      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      
תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.01.0325
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקת      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפחו יולימ ,לוח      
09 דעקמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו      

 29,568.00    49.28   600.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס רטמ   
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל תפסות     08.01.0335
09 םוקמב(   מ"ס 051 קמועל דע הריפחה      

    591.30    19.71    30.00 .)מ"ס רטמ   
      
וא םילכב םילבכ תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.01.0340
םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב םיידיב      

  1,626.30    54.21    30.00 .4"  לש רטמ   
      
תודוסי      
      
      
      
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../208 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     208 יפוס - ףקוע שיבכ

תימורד הינח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יגרב תוברל ,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי      
שרדנכ רבעמ ילוורשו דוסי תקראהו דוסי      
.עוציבה יטרפב      
      
תרכשה  ןלבקה ח"ע עוציב ןונכת ללוכ ףיעסה      
םושר רוטקורטסנוקו סוסיב סדנהמ יתורש      
לש תודוסי ןונכתב ןויסינ לעב םינבמ רודמב      
ילארשי ןקת לע םינותנה תא ,רואמ ידומע      
ןנכתמ ךרד םידומעה ןרצימ ןלבקה לבקי      
.למשחה      
      
תנכה ,רובה לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש      
ראש לכו דוסי תקראה םיכתורמו םירבוחמ      
.טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה      
.עוציב טרפ יפל .25080 ףיעס 80 טרפמיפל      
      
ןוטבמ קוצי 'מ 7-6 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0445
תקראה ללוכ ,מ"ס 08/07/07 תודימב  03 -ב      

 20,751.53   715.57    29.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
      
םירוביחו קוריפ תודובע      
      
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      
      
תלחשה ללוכה היזכרמ וא םייק דומעל רוביח     08.01.0560

  1,588.60   397.15     4.00 'פמוק .תווצקב םטוויחו םילבכ  
      
ינמז ןקתמ תקוזחת      
      
ןוחטיב תרואת      
      
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: כביש עוקף - סופי   .../209 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת
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28/08/2018
דף מס':     209 יפוס - ףקוע שיבכ

תימורד הינח 20 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      
םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט ינוק      
יאת 2 הנכה ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
תינכות יפל .ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
ןקתב שרדנכ ןפוד יבועב דומעה טלפמוק      
סנפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל דעוימ      
.דנז לווש תוברל שיבכל לעמ רט מ ...הבוגב      
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0170
דומעה ,רטמ 5.6-וא 8.6 הבוגב ל"נכ ינוק      
סנפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל דעוימ      

 95,120.87 3,280.03    29.00 'פמוק .רטמ 8  הבוגב  
      
עבורמ ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע      
םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט ינוק      
יאת 2 הנכה ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
רחבנה הרואתה ףוג םע עורזה רוביחלו דומעה      
.דנז לווש תוברל ,ושארב      
      
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      
      
,יביטרוטקד ןנגוסמ הדלפמ ינקית הרואת דומע      
וא\ו תינכתב שרדנג אובש לכ ךתח לעב      
הנקתהל שעג וא חצ תמגודכ .טרפימ      
,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט ,םי"יפצשב      
2 הנכה דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא יאת      
.ושארב תרחבנה עורזה רוביחלו דומעה      
      
תועורז      
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28/08/2018
דף מס':     210 יפוס - ףקוע שיבכ

תימורד הינח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס ____ךרואב תשלושמ/לופכ/הדיחי עורז      
םאתומ רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ היושע      
דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו דומעל      
.טרפ יפל 155080 ףיעס 80 טרפמ יפל הרואת      
      
רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ היושע הדיחי עורז      
דומעל תרבוחמ מ"ס 003 ךרואבו )ץניא( 2"      
ןקתוי התיתחתבו )גוס לכמ( למשח תרבח      
תשרהמ היהת הנזהה םירזיבא זגרא      
91" חישק .יס.יו.יפ רוניצב ןגומה ר"ממ(.לבכב      
ףיעסב טרופמכ דויצ לכו זגראה )אבס לקמ(      
4X3 רזיבא ללוכ( 82      
      
הרואתה ףוגלו דומעל םאתומ רטוקה עורז      
ףופכ ןבלוגמ לזרב רוניצמ היושע רחבנה      
תרבוחמ )'מ__הבוג( מ"ס___ לש ךרואב      
יפ לע לכה המיטאו ןלא יגרב םע הרואת דומעל      
יפל .155080 ףיעס 80 טרפמ יפל תינכות      
טרפמ      
      
העיבצ      
      
תועורז/ הרואתה ידומע לש רונתב העיבצ      
ןווגב 'מ__ דע הבוגב דומעל תנבלוגמ הדלפמ      
    LAR ) תמגודכ )תימי אל הריוואל העיבצה  
רוהט רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ      
ילארשי ,ןקת יפל העיצב ,תנבלוגמ הדלפלע      
תלבק תוברל תנוולוגמ הדלפ לע העיבצל      
העיבצה לע בתכב םינש 5 ל תוירחא      
      

 16,720.82   576.58    29.00 'פמוק . 'מ 01 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.02.0520
      
5.2 דעו 'מ 1  - מ  ךרואב תועורז לש  העיבצ     08.02.0530

  6,346.65   218.85    29.00 'פמוק .תועבורמ וא תושלושמ תולופכ תודיחי. 'מ  
      
רונתב תנבלוגמ הדלפ לע העיבצ רובע תפסות     08.02.0535
ל ריחמה )םיה תפשמ מ"ק 2 דע( תימי הריואל      
)תימי הריואל( רונתב העיבצ לש א"מ 1      
יפל העיבצה(.רוהט רטסאילופב העיבצה.      
תדועת תלבק תוברל לקופא טרפמו )11 טרפמ      
םעטמ.העיבצה לע םינש 5 ךשמל תוירחא      

  4,811.20    60.14    80.00 .העיבצה לעפמ רטמ   
      
3.8 ק ר פ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
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28/08/2018
דף מס':     211 יפוס - ףקוע שיבכ

תימורד הינח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,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      
      
םישגמ      
      
הבכו  ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.03.0150
ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ      
םע א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
תורונ 1 ל דעוימ)דחא לודומ לעב(  ספא קותינ      
י"ת  יפל  םיעבצב  םיקדהמ טוו 07 - 004 לש      
.ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ      

  7,775.77   268.13    29.00 'פמוק יטווחמו  
      
תשוחנ םילבכ      
      
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      
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0220
    )EPLX(  גוסמYX2N  61 ךתחבX5 ר"ממ  

 34,496.00    49.28   700.00 .ל"נכ רטמ   
      
)EPLX( סופיט יעקרק תת יטסלופמרט לבכ     08.03.0265
    YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
אל ריחמה ר"ממ 5.1X3 ךתחב לבכ .הייזכרמל      

  5,488.00     7.84   700.00 .רוניצ ללוכ רטמ   
      
      
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../212 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     212 יפוס - ףקוע שיבכ

תימורד הינח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
)EPLX( סופיט יעקרק תת יטסלופמרט לבכ     08.03.0280
    YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
אל ריחמה ר"ממ 5.2X5 ךתחב לבכ .הייזכרמל      

  2,554.00    12.77   200.00 .רוניצ ללוכ רטמ   
      
םוינמולא םילבכ      
      
- X 7 YX2N 5.1 ק"ת יטסלפומרט דוקיפ לבכ      
X 01 YX2N 5.1 ק"ת יטסלפומרט דוקיפ לבכ      
EPLX YX2AN םוינמולא םילבכ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמYX2AN  ךתחב ---*-----  
הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ אל ריחמה      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמ תלצפמב      
      
ןיבל רוטרנג ןיבYX2N)5.1*5( ידיג בר לבכ     08.03.0360

  2,756.00    13.78   200.00 הלעפהו הרקב ינותנ תרבעהל רקב רטמ   
      
תויזכרמ      
      
ןגומ ןיירושמ רטסאילופ ןוראב רואמ תויזכרמ      
    VU טרפ יפל הרוקמ ןוטב תחמוגב תונגומו.  
      
הקראה      
      
תורעה      
      
.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      

 17,248.00    24.64   700.00 .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      

    894.88   894.88     1.00 'פמוק .)ספאל רוביחב רוחש CVP הטעמ םע  
      
םירוטרנג      
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../213 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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28/08/2018
דף מס':     213 יפוס - ףקוע שיבכ

תימורד הינח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
- םישיבכ תרואתב היגרנאב ןוכסיח      
      
דילהלטימ/ג"לנ תרונל ילאודיווידניא חתמ רקב      
תתחפה רשפאמה אצומ יחתמ רפסמ לעב      
קנשמ ללוכה הרואתה ףוג לש היגרנאה תכירצ      
םדקמ רופישל לבקו תצמ יטנגמורטקלא      
אצומ חתמ הרואתה ףוגל קפסי רקבה .קפסהה      
אלל ,תשרה רדתל ןרכנוסמ ילאדיאוסוניס      
אללו הרואתה ףוג לש קפסהה םדקמב העיגפ      
ךשמה .הרואתה ןקתמל תוינ ומרה תפסוה      
אבה ףיעסב      
      
הנבמ )065.3.8( םדוק ףיעסמ רואת ךשמה      
תוחלמ הנגה תגרד ,וילאמ הבכ יטסלפ ומרת      
םרז תנגהו לופכ דודיב ,תוחפל 56PI קבאו      
שגמב הנקתהל םיעצמא לולכי רקבה .רתי      
הלבוה ללוכ הרואתה דומע סיסבב דויצה      
י"ע םירשואמה חתמ ירקב ונקתוי .הנקתהו      
.ןוכישהו יוניבה דרשמ      
      
תונוש      
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.03.0595
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
תויחנהיפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

  6,918.24   238.56    29.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג  
      
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      

  2,982.45 2,982.45     1.00 3500. 'חי   
      
ןוראלו םייק םירוזמר ןונגנמ ןוראל תורבחתה     08.03.0670
תננכותמ למשח תרנצ םע םייק 7-ג םירוביח      
)ךרוצה תדימב( ללוכ, תושרה יגיצנ םע םואתב      
תודובעה לכו תונוראה תודוסי ךרד הרידח      

  3,102.84   775.71     4.00 'פמוק תוולנה  
      
7.8 ק ר פ  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      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../214 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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28/08/2018
דף מס':     214 יפוס - ףקוע שיבכ

תימורד הינח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
.הדיחי      
      
י"חח תודובע      
      
8.8 ק ר פ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיישאר םיריצ - טוהו 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      
      
,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      
      
יפל )רהה רוזא( 1 רוזאל סחייתמ הז ןוריחמ      
.קזב ןוריחמ      
      
תיפצתו , םיינש םיריצ ,ישאר ריצ קזב תרבח      
הלפשה רוזא 2 רוזאב      
      
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      
      
,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
תוירחאו הלעפה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
קזב תרבח      
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28/08/2018
דף מס':     215 יפוס - ףקוע שיבכ

תימורד הינח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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      
      
יפל )הלפשה רוזא( 2 רוזאל סחייתמ הז ןוריחמ      
קזב ןוריחמ      
      
א ל ש  ם י פ י ע ס  -ם י ג י ר ח  90.80 ק ר פ  ת ת       
ש ב ה ש מ  ן ו ר י ח מ ב  ם י א צ מ נ       
      
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      
      
תועורז      
      
תיביטרוקד הדיחי עורז לש רתאל הקפסא     08.09.0010
הדלפ דומעל תמאתומ 'מ 0.2 יקפוא ךרואב      
תנוולוגמ עורזה, גרודמו יביטרוקד ,לוגע ךתחב      
חורתוריהמל תננכותמ עורזה, רונתב העובצו      

 15,428.00   532.00    29.00 'פמוק .הינשל 'מ 74  
      
ךרואב תיביטרוקד טחמ דוח לש רתאל הקפסא     08.09.0040
ךתחב הדלפ דומעל תמאתומ 'מ 6.1 יקפוא      
העובצו תנוולוגמ יביטרוקד. מ"מ 09 לוגע      

 35,728.00 1,232.00    29.00 'פמוק .הינשל 'מ 74 חור תוריהמל תננכותמ, רונתב  
      
הרואת תרקב      
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28/08/2018
דף מס':     216 יפוס - ףקוע שיבכ

תימורד הינח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןקתומ הענתה ימרזו רתי יחתמל הנגה תדיחי     08.09.0170
סנפ לועפתל הרואתה דומע לש דויצה שגמב      
    DEL, 044 :םגד ,תמגודכ-SEM-NE קוושמה  
הנועה ךרעו תוכיא הווש וא מ"עב קטלנא י"ע      

 14,453.60   498.40    29.00 'פמוק .ב"צמה ינכטה טרפמה תושירד לכל  
      
למשחל הרקב יאתו תויתשת      
      
תשוחנמ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     08.09.0210

  8,899.52   306.88    29.00 םיכילומ 7 רובע מ"מ 4/04 ךתחב 'חי   
      
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      
      
היזכרמו ,הרואת יפוג      
      
דויצ םע רטמ 6 דע דומעל  דל הרואת ףוג     08.09.0350
K3-W04-S-ONOCE םגד ,דל תיגולונכטב      
, ןמול 173,4 , טוו 06 קפסהב OELK תרצות      
תבשות ללוכ ןיולק 0003, רפמא ילימ 053      
חתמ ןגמו ילאד תרושקת לעב רבירד, עורזל      

110,432.00 3,808.00    29.00 .רפמא 'ק 01 טלוו  'ק 01 רתי 'חי   
      
רפמא 08X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב     08.09.0410
ללוכ ,ךמסומ קדוב וא למשחה תרבח י"ע      
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ תוברל      
תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל למשחה      

  2,881.76 2,881.76     1.00 'פמוק .תודע  
      
קזב/TOH תרושקת      
      
ח ו ת י פ  - 04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
ם י ש י ב כ  - 1.04 ק ר פ  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
רמגב ,מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0210
02/02 , 02/01 ,תינבלמ גוסמ עבצ ספסוחמ      

  9,957.00    99.57   100.00 .תינכת יפל , ע"וש וא ר"מ   
      
52/02 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0470
תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס      

 58,800.00    84.00   700.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ רטמ   
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28/08/2018
דף מס':     217 יפוס - ףקוע שיבכ

תימורד הינח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
52/02 תודימב 'מ 5.0ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0480
תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס      

  1,904.00    95.20    20.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ רטמ   
      
היצח רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.01.0550
םע  מ"ס 05/52/02  תודימב הזפ אלל      
לש שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס      

  5,040.00   100.80    50.00 ע"ש וא ןייטשרקא רטמ   
      
1.04 ק ר פ  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
יופיח אלל ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     40.02.0010
,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע תודובע ללוכ .ןבא      
בגב ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז, םירפת ,םיזקנ      
ךרוצל םישורדה םירמוחה תודובעה לכו ריקה      

173,958.40 1,581.44   110.00 .תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה עוציב ק"מ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.02.0240

 60,300.00   150.75   400.00 .ע"ש וא תתוסמ "יראניל" גוסמ םינווגב ר"מ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.02.0700

 10,842.00    54.21   200.00 )ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה(  .רופא רטמ   
      
םוחית רובע תינועבצ המוטק תיעופיש ןג ןבא     40.02.0740
8/1( תלגועמ הניפ תודיחי תוברל 'ודכו תוגורע      
תולעמ 531 תיוז ,תולעמ 09 תיוז,)לגעמ      
דוסי ללוכריחמה(.ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות      

  6,210.50   124.21    50.00 )ןוטב תנעשמו רטמ   
      
,001/001 תודימב עבורמ ץעל המוג םוחית     40.02.0800
רטוק תוימורט םינבא 4 -מ יושע עבצ ןווגב      

  3,755.16   625.86     6.00 'פמוק .מ"ס 08  ימינפ  
      
ם י ש י ב כ  - 4.04 ק ר פ  40.04 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ תיארפ ןבאב ןוטבמ םיכמות תוריק יופיח     40.04.0010

 40,320.00   268.80   150.00 .שרדנה לכו לוחיכ ר"מ   
      
ח ו ת י פ  - 8.04 ק ר פ  80.04 ק ר פ  ת ת       
      
ינש דצב ןבא תיינב רובע דבוכ תוריקל תפסות     40.08.0060

 11,312.00   226.24    50.00 .)םינפ וד( ריקה לש ר"מ   
      
      
      
      
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../218 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     218 יפוס - ףקוע שיבכ

תימורד הינח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  - 9.04 ק ר פ  90.04 ק ר פ  ת ת       
      
ןבאמ .מ"ס 04 לש ללוכ יבועב "ןויקינ" רדג ריק     40.09.0025
ןוטבה גוס .לוחיכ ללוכ תימוקמ טקל וא תיארפ      
ריקה דוסיל הריפח ,ןויז ללוכ ריחמה .03-ב      
דע םינפ וד יופיצ ,רזוח יולימ ,דוסיה תקיציו      
,תוזאפ םע ןוטבמ ךבדנ ,ינשה דצב מ"ס 52      
דדמייו מ"ס 06 דע ריקה הבוג ,םיזקנ ,םירפת      

 46,592.00   582.40    80.00 .טרפ יפל לכה . הכרדמ/יפוס עקרק סלפממ רטמ   
      
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  - 14 ק ר פ  14 ק ר פ       
      
1.14 ק ר פ  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
תפסותב הלועמ ביטמ ןג תמדא יולימ     41.01.0010
04 יבוע ,םנודל ק"מ 02  לש תומכב טסופמוק      
רוזיפ ללוכ ,)דחוימה טרפמה יפל וא( מ"ס      

  5,712.00    57.12   100.00 .םיננכותמ םיהבג יפל ןוניגה חטשב רושייו ק"מ   
      
2.14 ק ר פ  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     41.02.0240

  7,840.00    78.40   100.00 12.5. רטמ   
      
3.14 ק ר פ  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 02 דודמ 5.3-3'' עזג רטוק - 9 לדוג םיצע     41.03.0170
,'מ 2 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה הלעמב      
,תוחפל רטיל 001 חפנב לכיממ .הפיו חתופמ      

  6,451.20   537.60    12.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא 'חי   
      
לדוגב רוב תריפח רובע םיצע ריחמל תפסות     41.03.0900
ברועמ תילוח המדא יולימ ללוכ 05.1/05.1      
חפנמ םיזוחאה( לובכ %5-ו טסופמוק %03-ב      

  4,032.00   336.00    12.00 רובה לדוג קדבנש ינפל ץע לותשל ןיא )רובה רטמ   
      
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  - 15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     51.01.0030

    483.84   241.92     2.00 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      
רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     51.01.0190

  2,582.15   516.43     5.00 .הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש 'חי   
      
      
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../219 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     219 יפוס - ףקוע שיבכ

תימורד הינח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תבשות ללוכ תרוקיב תחוש הסכמ תפלחה     51.01.0200
ןוט 04 שיבכ תבשותו הסכמל םימייק )תעבט(      

  2,186.02 1,093.01     2.00 .מ"ס 06 רטוקב 'חי   
      
ןיוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק תוסירהו קוריפ     51.01.0460

  4,317.60   143.92    30.00 .קוליסו יוניפ תוברל ק"מ   
      
2.15 ק ר פ  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םיגוסמ תלוספ יוניפו הסמעה הריפח     51.02.0005

  1,176.00    16.80    70.00 .רשואמ הכיפש רתאל ק"מ   
      

 71,680.00    22.40 3,200.00 עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  51.02.0030
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

 13,590.00     3.02 4,500.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה     51.02.0200

  2,520.00     5.04   500.00 .קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב ק"מ   
      
3.15 ק ר פ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
תובכשב רזופמ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.03.0030
קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב      
15 קרפ יללכה טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ      

133,056.00    73.92 1,800.00 )קודיהה ללוכ ריחמה( ק"מ   
      
דע הבכש יבועב תוכרדמב  'א גוס עצמ     51.03.0140
יפל %001 לש רקובמ קודיהה רחאל ,מ"ס51      

217,056.00   114.24 1,900.00 םילבגומ םיחטשב תוברל .וטשאא דייפידומ ק"מ   
      
9.15 ק ר פ  90.15 ק ר פ  ת ת       
      

  1,560.80   195.10     8.00 .ינוריע גוסמ ךרד ירורמתל ןוולוגמ דומע 'חי  51.09.0030
      

  1,214.08   151.76     8.00 .דומע אלל ינוריע גוסמ םירורמת 'חי  51.09.0040
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

  1,455.00     2.91   500.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.09.0070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

  1,232.00    24.64    50.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      
734 למסב תולבגומ ילעבל היינח ןומיס     51.09.0136

 15,456.00    51.52   300.00 .)734 ןומיסו חטשמ תעיבצ( 'חי   
      

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../220 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     220 יפוס - ףקוע שיבכ

תימורד הינח 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
01.15 ק ר פ  01.15 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     51.10.0100

150,220.00    40.60 3,700.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     51.10.0180

139,860.00    37.80 3,700.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
11.15 ק ר פ  11.15 ק ר פ  ת ת       
      

  8,288.00     2.24 3,700.00 .ר"מ/ג"ק 2.1-8.0 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.11.0010
      
5.0-3.0 רועישב החאמ ןמוטיב סוסיר     51.11.0020

  5,180.00     1.40 3,700.00 .ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,695,434.96 תימורד הינח כ"הס
קובץ: כביש עוקף - סופי   .../221 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     221 יפוס - ףקוע שיבכ

םיבצקה 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ב צ ק ה  06 ק ר פ       
      
ם י ב צ ק ה  10.06 ק ר פ  ת ת       
      

500,000.00     1.00 500,000.00 'פמוק תוננכותמ אל תודובעל בצקה 60.01.0010
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

500,000.00 םיבצקה כ"הס
קובץ: כביש עוקף - סופי   .../222 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     222 יפוס - ףקוע שיבכ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ    
   

                 68,051.20 רפע תודובע - 1 קרפ 10 קרפ   
   

                  2,150.40 רתאב קוצי ןוטב תודובע - 2 קרפ 20 קרפ   
   

              3,787,048.93 למשח תודובע - 8 קרפ 80 קרפ   
   

              3,778,609.92 חותיפ תודובע - 04 קרפ 04 קרפ   
   

              2,633,878.40 הייקשהו ןוניג - 14 קרפ 14 קרפ   
   

              1,890,091.84 ץוח טוהיר - 24 קרפ 24 קרפ   
   

              5,024,668.06 תובחרו םישיבכ תלילס - 15 קרפ 15 קרפ   
   

                497,264.28 בויבו םימ - 75 קרפ 75 קרפ   
   

17,681,763.03 םיפ"צשו שיבכ 10 כ"הס               
   
תימורד הינח 20 הנבמ    
   

                469,295.21 למשח - 8 קרפ 80 קרפ   
   

                428,991.06 חותיפ - 04 קרפ 04 קרפ   
   

                 24,035.20 הייקשהו ןוניג - 14 קרפ 14 קרפ   
   

                773,113.49 תובחרו םישיבכ תלילס - 15 קרפ 15 קרפ   
   

 1,695,434.96 תימורד הינח 20 כ"הס               
   
םיבצקה 30 הנבמ    
   

                500,000.00 םיבצקה 06 קרפ   
   

   500,000.00 םיבצקה 30 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: כביש עוקף - סופי   .../223 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

28/08/2018
דף מס':     223 יפוס - ףקוע שיבכ

  
הנבמ ךס  

17,681,763.03 םיפ"צשו שיבכ 10 הנבמ  
  

 1,695,434.96 תימורד הינח 20 הנבמ  
  

   500,000.00 םיבצקה 30 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
19,877,197.99  יללכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: כביש עוקף - סופי 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


