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ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ח ט ש ה  ת ר ש כ ה  1.10 ק ר פ  ת ת       
      

 39,000.00    30.00 1,300.00 .טרופמכ ימוקמ רמוח יופינ ק"מ  01.1.001
      
ה ב י צ ח /ה ר י פ ח  3.10 ק ר פ  ת ת       
      
וניאש קמועל חטשב תיללכ הביצח וא/ו הריפח     01.3.010

154,401.00    37.00 4,173.00 'מ 1 לע הלוע ק"מ   
      
רטמ 1 דע קמועל ףוחה תמדקב הריפח     01.3.020

 20,500.00    50.00   410.00 תואגה םוחתב ק"מ   
      
ק ו ד י ה ו  ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ  5.10 ק ר פ  ת ת       
      
תובכשב רוזיפ תוברל ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     01.5.010

 41,949.00    79.00   531.00 קודיהו מ"ס 02 לש ק"מ   
      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
דע תנקתהל רטמ 21 דע ךרואב יקפוא חודיק     08.1.010
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      

  5,502.60 5,502.60     1.00 'פמוק .ותומדקל חטשה תרזחהו  
      
לכ רובע ל"נה יקפוא חודיק ףיעסל תפסות     08.1.020

  4,611.00   461.10    10.00 .ףסונ יקפוא חודיק רטמ רטמ   
      
דע תנקתה רובע יקפוא חודיקל ריחמ תפסות     08.1.030
ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוקב יס יו יפ תורוניצ 4      
רטוקב םוקמב תוינכתב ןיוצמה יפל מ"מ 5.3      

  1,955.80    88.90    22.00 .חודיק ךרוא רטמל ריחמה ,מ"מ 57 רטמ   
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
)EPLX( סופיט יעקרק תת יטסלופמרט לבכ     08.3.010
    YX2N סנפל וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ.  
ללוכ אל ריחמה ר"ממ 5.1X3 ךתחב לבכ      

  4,200.00     7.00   600.00 .רוניצ רטמ   
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16/09/2018
דף מס':     147 אאצק ףוח חותיפ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

)EPLX( סופיט יעקרק תת יטסלופמרט לבכ     08.3.020
    YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
אל ריחמה ר"ממ 5.2X5 ךתחב לבכ .הייזכרמל      

    570.00    11.40    50.00 .רוניצ ללוכ רטמ   
      
ליגר יעקרק תת םוינימולאמ יטסלפ ומרט לבכ     08.3.030
52+05X3 ךתחב YX2AN EPLX  שימג וא      

  4,644.00    38.70   120.00 .ל"נכ  ר"ממ רטמ   
      
הרואת תיזכרמל תיפקיה דוסי תקראה תעבט     08.3.040
דוסיה לזרבל ךתורמ ןבלוגמ הדלפ ספ ללוכ      
ספבו היזכרמה סיסב לש דוסיה ןויצל רבוחמו      

    533.20   266.60     2.00 'פמוק .חולב מ"מ  04*4 ןבלוגמ הדלפ  
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.3.050
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

  2,839.80 2,839.80     1.00 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
      
קפסהב מ"ס 53 הבוגב דראלוב הרואת ףוג     08.3.090
ןונחלוש תמגודכ ,טלוו 42 חתמב טוו 9.7      
יפלכ תולעמ 063 לש תירטמיס הראה תיוזב      
tuptuO mul004 לש רוא תקופת .דבלב הטמ      
ללוכ 66PI המיטא תמרב ,ןיוולק 0003 ןווגב      
.דוסי תטלפו דוסי יגרב ,ילארגטניא חתמ קפס      
םאתומ LAR עבצב תפסונ העיבצ תוברל      
SERA ןרצי aznecniV םגדמ תימי הביבסל      

 79,500.00 2,650.00    30.00 .ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
לש רטוק מ"ס 16 הבוגב דראלוב הרואת ףוג     08.3.100
טוו 5.42 קפסהב )דיחא לוגע ךתח( מ"ס 71      
תינוויכ דח הראהל ,תמגודכ ,טלוו 42 חתמב      
,)יוסיכ תטלפ ללוכ( תולעמ 081 לש תיווזב      
0003 ןווגב tuptuo mul004 לש רוא תקופת      
המיטא תמרב 01KI תוחישק תמרב ,ןיוולק      
    66PI דוסי יגרב,ילארגטניא חתמ קפס .ללוכ  
LAR עבצב תפסונ העיבצ תוברל .דוסי תטלפו      
odnotor yaWi םגדמ תימי הביבסל םאתומ      
ע"ש וא הרואת תותשר ןאובי inizzugi ןרצי      

138,000.00 4,600.00    30.00 רשואמ 'חי   
      
דע הבוגב הרואת יפוגל 03-ב ןייוזמ ןוטב דוסי     08.3.110
םאתהב 5.0*5.0/5.0 תודימ עקרקהמ רטמ 1      
םילוורש ללוכ למשחה סדנהמ תורדגהל      
יגוס לכב חודיק וא הצירפ ,הביצח ,הריפח      
תנקתה ,ץע תינבת תנכה ,רוב לש עקרקה      
,יולימ תינבתב, 03 ב ןוטב תקיצי ,דוסי יגריב      

 18,000.00   300.00    60.00 .המדא יפדוע קוליסו קודיה 'חי   
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יבוע ,01 גרד ,6'' רטוקב חישק C.V.P רוניצ     08.3.120
רוזש ןולינמ הכישמ טוח םע ,מ''מ 2.6 ןפוד      

  7,200.00    48.00   150.00 .מ''מ 8 רטוקב רטמ   
      
ןורא רפמא 08X3 ל הלעפה -ישאר קספמ חול     08.3.130
מ"ס 08 בחור תודימב ןיירושמ רטסאילופ      
רטסאילופ תבשות םע מ"ס 011 הבוגב      
3*08 דע םיטמאמ 3 ללוכ ןוטבמ דוסי, ןיירושמ      
הריבצ יספ ,ינורטקלא לויכ םע  ,א'ק 52 רפמא      
ןכומ שרדנה ילמשחה דויצה לוכו 'א 521      

 16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק . ח"חל דרפנ את םע ,שומישל  
      
מ"ס 001 בחורב רואמ תיזכרמל את תפסות     08.3.140
- לא ינורטקלא דוקיפ רובע  ןוטב סיסב ללוכ      

    710.20   710.20     1.00 'פמוק .דויצ אלל יטוח  
      
דע הבוגב םינשי וא םישדח םיאתל םינוראווצ     08.3.150

    450.00   450.00     1.00 . רטמ 8.0 'חי   
      
-מ הבוגמ םינשי וא םישדח םיאתל םינוראווצ     08.3.160

    720.00   720.00     1.00 .רטמ 5.1 הבוג דעו רטמ 18.0 'חי   
      
םירזיבא ללוכ , OPMAC םגד םיקפס תחוש     08.3.170
לדוגב CIRTCELE SAFIG תרצות      

 40,000.00 10,000.00     4.00 .מ"מ 053x004x006 'חי   
      
42s005u   תרצותמ V42 W051 גתוממ קפס     08.3.180
    spG םינקתב דמועה ,מ"עב קיט'גרנא ביבא  
    LU,LUC,VUT,BC,EC,IMSB הקפסא חתמ  
    caV032 ןאובי ,ילארשי ןקת ות לעב- SEN  
םע 76PI הספוקב ןקתומ .םידל תרואת      

  5,600.00   700.00     8.00 מבלפמ םינורגיטנא 'חי   
      
םינורגיטנא 6 תללוכה םירוביח תאספוק     08.3.190
םידמימב ,תוחפל 66PI  01KI גורידבו      
    001x002x002 ללוכ ,תוחפה לכל מ"מ  
תוחפל תואיצי/תוסינכ 5 םע "קולב לנימרט"      
תיבטימ הרוצב אספוקה תנקתהל שורדה לכו      

  1,000.00   250.00     4.00 .ןימזמה לש ויניע תוארל 'חי   
      
וא/ו םילבכל  הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.3.200
יוסיכו דופיר ללוכ ,םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
תרזחה ,ןומיס טרס , הלעתה יולימ ,לוח      
הריפחה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      
ריחמה , מ"ס 06 בחורו מ"ס  021 דע קמועב      

 52,000.00    65.00   800.00 רוניצ ללוכ אל רטמ   
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"הרבוק" יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ     08.3.210
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב      
םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      

 36,000.00    30.00 1,200.00 .תורוניצה ןיב םימוטא רטמ   
      
"הרבוק" יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ     08.3.220
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב      
םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      

 24,000.00    20.00 1,200.00 .תורוניצה ןיב םימוטא רטמ   
      
"הרבוק" יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ     08.3.230
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ  011 רטוקב      
םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      

  4,500.00    45.00   100.00 .תורוניצה ןיב םימוטא רטמ   
      
ןפוד יבוע 01 גרד 4" רטוקב חישק CVP רוניצ     08.3.240
תומוקמבו שיבכ תייצחב הנקתהל מ"מ 2.4      
רוזש ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ ,חקפמה הרויש      

  2,750.00    55.00    50.00 .תורוניצה ןיב םימוטא םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
ר"ממ UC 53 יולג תשוחנ  הקראה ךילומ     08.3.250

 28,000.00    35.00   800.00 הנכומ הריפחב רטמ   
      
61 ר"ממ גוסמ יעקרק - תת יטסלפומרט לבכ     08.3.260
    X 5 EPLX וא/ו דומעל רבוחמו רוניצב לחשומ  

  3,750.00    75.00    50.00 רוניצ ללוכ אל ריחמה .היזכרמ רטמ   
      

 45,600.00    38.00 1,200.00 6X5 EPLX ר"ממ לבכ ךא ,ל"נכ רטמ  08.3.270
      

  6,000.00    60.00   100.00 01X5 EPLX ר"ממ לבכ ךא ,ל"נכ רטמ  08.3.280
      

 15,600.00    13.00 1,200.00 5.2X3 EPLX ר"ממ לבכ ךא ,ל"נכ רטמ  08.3.290
      
וא X 4 05 ר"ממ דע םילבכל תצווכתמ הפומ     08.3.300
ר"ממ דע םילבכ רובע M 3 המגודכ יסקופא      
תודובעהו םיוולנה םירזיבאה לכ ללוכ , 52      

    460.00   460.00     1.00 .עוציבל תושרדנה 'חי   
      
קוריפ רחאל הרואת יוקב םיינמז םירוביח     08.3.310

    650.00   650.00     1.00 'פמוק 'פמוק ,תוחיטב ירודיסו תופומ ללוכ ,םידומע  
      
מ"ס 08 רטוקב תינקת םילבכ רבעמ תחוש     08.3.320
הריפח ללוכ,מ"ס 021 קמועב ימורט ןוטבמ      
ץצחו םוטיא ,םיחתפ תנכה ,טוליש ,רזוח יולימו      
ןייוזמ ןוטב תרקת ,D 004  הסכמ ,תיתחתב      

 43,200.00 2,700.00    16.00 'פמוק , 984.י.ת יפל ימורט 'חי   
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הסכמ ןיבש ריחמב שרפהה רובע  תפסות     08.3.330
תקיצימ יושע הסכמל רבעמ תחוש לש ןוטב      
הקיציב עובט תליא תייריע למס ללוכ ןקלוו      
תרגסמ תוברל הסכמ לע יטנוולרה בותיכהו      

  8,800.00   550.00    16.00 004D הסכמל ןקלוו תקיצימ תעבורמ 'חי   
      
רבעמ תחושל ביבסמ 02 - ב ןוטב חטשמ     08.3.340
תודימב ,ןויז תותשר 2 ללוכ המדאב תמקוממ      

  2,400.00   600.00     4.00 מ"ס X 002 X 002 02 'חי   
      
06 רטוקב תיכנא הדורטקלאל הקראה תחוש     08.3.350
תנכה ,טוליש ללוכ ,מ"ס 05 קמועו מ"ס      
, B 521 הסכמ ,תיתחתב ץצחו םוטיא ,םיחתפ      
תובכשב רקובמ קודיה ,רובה תריפח ללוכ      

  5,400.00   900.00     6.00 .הריפח יפדוע קוליסו אתה ביבס 'חי   
      
הסכמ ןיבש ריחמב שרפהה רובע  תפסות     08.3.360
תקיצימ יושע הסכמל הקראה תחוש לש ןוטב      
הקיציב עובט תליא תייריע למס ללוכ ןקלוו      
תרגסמ תוברל הסכמ לע יטנוולרה בותיכהו      

  1,980.00   330.00     6.00 521B הסכמל ןקלוו תקיצימ תעבורמ 'חי   
      
ןוולוגמ הדלפ טוממ תיכנא הקראה תדורטקלא     08.3.370
ךילומ ללוכ ,'מ 3 ךרואבו מ"מ 0.91 רטוקב      
הרואתה דומעל הדורטקלא ןיב רוביחל תשוחנ      
םירזיבאה לכו טוליש ללוכ ,הרואת תייזכרמ וא      

  2,580.00   430.00     6.00 םישרדנה 'חי   
      
, הבוג רטמ 0.11 דע םייק הרואת דומע קוריפ     08.3.380
, רובה לש קדוהמ יולימו דוסיה תאצוה ללוכ      
,הרואת יפוגו איהש גוס לכמ עורז קוריפ ללוכ      
םיקרופמ הרואת יפוג וא/ו דומעה תלבוה ללוכ      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק 'פמוק ,רשואמ םוקמל דוסיו ,  
      
,לושכמ לעמ תרנצ תנגהל 02 - ב ןוטב תקיצי     08.3.390
תויתשת םע הרואת תרנצ לש תובלטצה      

  8,000.00   800.00    10.00 שרדייש םוקמ לכל וא/ו תונוש תוכרעמ ק"מ   
      
תיזכרמ וא/ו ,םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.3.400
,ןודומע וא/ו,השדח וא תמייק תובוחר רואמ      
תודובעה לכ ללוכ יעקרק הרואת ףוג וא/ו      

  1,200.00   600.00     2.00 'פמוק 'פמוק ,רוביחה  תמלשהל םישורדה םירמוחו  
      
היושע  A08 X3 דע רוביח הרואת תייזכרמ     08.3.410
חול ללוכ ,ןיירושמ רטסאילופמ םוטא ןורא      
דויצה לכ ללוכ , IC תואספוקמ יונב למשחה      
ל"נה ןוראב םינקתומ םישרדנה םירזיבאהו      

 40,000.00 40,000.00     1.00 'פמוק 'פמוק ,תינכתל םאתהב  
      
      
      

קובץ: קצאא - כתב כמויות סו   .../151 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
 

16/09/2018
דף מס':     151 אאצק ףוח חותיפ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

וא ,הרואת תייזכרמל 03 - ב ןייוזמ ןוטב דוסי     08.3.420
י"חח לש הנומ רליפ וא ,היגרנאב ןוכסיח רקבל      
ןויז ילזרב ,רוב תביצח וא/ו הריפח ללוכ ,      
הדלפמ ןוולוגמ ספ ,דוסי תקראה ,םיכתורמ      
    4X05 תרגסמ ,ןויז לזרבל ךותירב רבוחמ מ"מ  
רקובמ קודיהו יולימ ,דוסי תרנצ ,ןוראה סיסבל      

  3,400.00 1,700.00     2.00 הריפחה יפדוע קוליסו דוסיה ביבס 'חי   
      
שדח רוביח עוציבל י"חח לומ ןלבקה לש לופיט     08.3.430
,םישרדנה םירושיאו םימואת ללוכ י"חח י"ע      
י"חח יווילו תרוקיב תנמזה ,תוינכת תשגה      
יפל תונכהו רזעה תודובע לכו תרוקיבה ןמזב      
.ןקתמל רוביחה תלבקל דע י"חח תשירד      

  1,700.00 1,700.00     1.00 .ןלבקה י"ע ומלושי תורזוח תוקידב 'חי   
      
דוסיו ןורא ללוכ תמייק הרואת תייזכרמ קוריפ     08.3.440
, רוב יולימו הריפח תודובע לכ ללוכ ,ןוטב      
ןסחמל הלבוהו ותומדקל חטשה תרזחה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .הייריעה  
      
קחרמל דע תמייק םילבכ רבעמ תחוש תקתעה     08.3.450
םישרדנה םירזיבאו תודובעה לכ ללוכ ,'מ 05.1      

  3,000.00 1,500.00     2.00 'פמוק 'פמוק ,הקתעה תמלשהל  
      
תודימב הבוג רטמ 0.5 הרואת דומעל דוסי     08.3.460
,רוב תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 08/06/06      
005 ךרואב 4/3" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס      
ילבכרובע מ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז      
, 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

 12,350.00   650.00    19.00 .ףצקומ 'חי   
      
רואמ תייזכרמ רובע 03 - ב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.3.470
תודימב למשחה תרבח לש םינומ רליפו      

 12,000.00 3,000.00     4.00 י"חח םע םואתב סוסיבו הבצה ללוכ תומיאתמ 'חי   
      
שדח רוביח עוציבל י"חח לומ ןלבקה לש לופיט     08.3.480
,םישרדנה םירושיאו םימואת ללוכ י"חח י"ע      
י"חח יווילו תרוקיב תנמזה ,תוינכת תשגה      
יפל תונכהו רזעה תודובע לכו תרוקיבה ןמזב      
.ןקתמל רוביחה תלבקל דע י"חח תשירד      

  1,700.00 1,700.00     1.00 .ןלבקה י"ע ומלושי תורזוח תוקידב 'חי   
      
יזאפ תלת היגרנא הנומ תנקתהו הקפסא     08.3.490
לע הנקתהל ,רשואמ ע"ש וא קטייס תרצותמ      
תרושקת םאתמו ,םרז הנשמ ללוכ ,ןיד ספ      
    584SR MADA 232 -לSR, טוויח ללוכ  

  1,452.00 1,452.00     1.00 .טלפמוק ,הרקבה רדחמ הלעפהל דע שרדנכ 'חי   
      

קובץ: קצאא - כתב כמויות סו   .../152 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
 

16/09/2018
דף מס':     152 אאצק ףוח חותיפ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  ת ו ד ו ב ע  8.80 ק ר פ  ת ת       
      
- תודובעל 5.31 .ע.ק.י בלצומ ןליתאילופ רוניצ     08.8.010
05 רטוקב TOH תרבח תושירד יפל תרושקת      
ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ הנכוממ הריפחב מ"מ      

 33,180.00    15.80 2,100.00 ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
)ת ו י מ ו י ( י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  9.80 ק ר פ  ת ת       
      

  1,500.00    75.00    20.00 יעוצקמ לעופ תדובע ע"ש  08.9.010
      

  1,300.00    65.00    20.00 יעוצקמ יתלב לעופ תדובע ע"ש  08.9.020
      

  2,600.00   130.00    20.00 ךמסומ יאלמשח תדובע ע"ש  08.9.030
      

  1,500.00    75.00    20.00 יאלמשח רזוע תדובע ע"ש  08.9.040
      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
1.41 ק ר פ  ת ת  1.41 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקה ינפ לעמ מ"ס 06 הבוגב תויננג תוסרט     14.1.010

190,200.00   600.00   317.00 .טרופמכ ,תימוקמ תיתליא טינרג ןבאב רטמ   
      
תיתליא טינרג ןבא יופיח םע דבוכ ריק     14.1.020

107,200.00   800.00   134.00 .טרופמכ ,תימוקמ רטמ   
      
חש לקשמב ןליפורפילופמ תינכטואיג העירי     14.1.030

 14,000.00    10.00 1,400.00 וטנ הדידמה ,ר"מ/'רג 004 ר"מ   
      
לקשמב ג"ק 002-5.0 ןבא לש החנהו הקפסא     14.1.040

117,000.00   300.00   390.00 ןוט 06.2 תוחפל לש ילוגס ק"מ   
      
ילוגס לקשמב ןוט 2-1 ןבא  לש החנהו הקפסא     14.1.050

140,000.00   400.00   350.00 ןוט 76.2 תוחפל לש ק"מ   
      
ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       
      
ללוכ ,םינוש םיגוסמ הפש ינבא קוליסו קורפ     24.010

  1,262.91    29.37    43.00 .ןוטב דוסיו בג רטמ   
      
לכ ללוכ םינוש םיגוסמ םייק ףוציר קוליסו קורפ     24.020

  1,699.42    27.41    62.00 .ףוצירל תחתמ תמייקה לוחה תבכש ר"מ   
      
י"פע רתאב שדח םוקימל םימייק םיעלס יוניפ     24.030

  2,100.00    30.00    70.00 .חטשב חקפמה תוארוה ר"מ   
      
      
      

קובץ: קצאא - כתב כמויות סו   .../153 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
 

16/09/2018
דף מס':     153 אאצק ףוח חותיפ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

:ןוגכ ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש ריהז קוריפ     24.040
ותנקתהו 'דכו םינותפשא ,םיציצע ,םילספס      
ותקתעה וא/ו ףוצירה עוציב רחאל שדחמ      

  1,958.00   391.60     5.00 .רחא םוקמל 'חי   
      
וא רורמת וא ,בוחר טלש םע דומע לש הקתעה     24.050

  4,307.60   391.60    11.00 .םיסרפ טלש 'חי   
      

  3,671.25   244.75    15.00 .םיטנרדיהו תוחושל הנגה ידומע יוניפו קוריפ 'חי  24.060
      
תמייק הככסל תחתמ ףוציר יוניפו קוריפ     24.070

  1,170.00    30.00    39.00 .הפיכאו תוריית ףגא להנמ םואתב ר"מ   
      
רזוח שומיש תבוטל לצ תככס לש ריהז קוריפ     24.080
"סוסיב ללוכ ,חקפמה הרוי וב םוקמב התבצהו      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .סדנהמ תויחנה יפל שדחמ 'חי   
      
,םיימיכ םיתוריש תודיחי לש הריהז תקתעה     24.090
םתבצהו ,הפיכאו תוריית ףגא להנמ םואתב      
,חקפמה הרוי וב םוקמב ריהזו דפקומ ןפואב      
י"פע ,יחכונה םמוקיממ 'מ 021-כ לש קחרמב      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .חותיפה תינכת  
      
בג ללוכ ,םינוש םיגוסמ הפש ינבא יוניפו קורפ     24.100

    704.88    29.37    24.00 ןוטב דוסיו רטמ   
      

  1,938.42    88.11    22.00 .תמדוק רדג לש ןוטב סיסב יוניפ רטמ  24.110
      
ללוכ ,רזוח שומיש תבוטל רדג לש ריהז קוריפ     24.120

 10,283.91   113.01    91.00 .םימייק םא ,סוסיבה יביכר רטמ   
      
סיסב תוברל תמייק א"אצק רדג יוניפו קוריפ     24.130

 67,920.00   181.12   375.00 .ןוטבה רטמ   
      
תוכרדמבו םישיבכב ,םייק טלפסא קוליסו קורפ     24.140
טלפסאה לובג וקב רוסינ ללוכ ,יבוע לכב      

    900.00    30.00    30.00 ראשנש ר"מ   
      
לכ ללוכ םינוש םיגוסמ םייק ףוציר קוליסו קורפ     24.150

  1,680.00    28.00    60.00 ףוצירל תחתמ תמייקה לוחה תבכש ר"מ   
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י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
טינרג ץצח לש רשואמ יולימ לש רוזיפו הקפסא     40.1.010
ה/פוטשו סורג ידאוו רמוח/הסורג תימוקמ      
ןבא תבצחממ מ"מ 3-1 "תימוסמוס" לדוגב      
תריצי ךרוצל .לכירדא רושיאב ע?ש וא דיסו      
תינכתל םאתהב עוציבה .דיחא ףוח עופיש      

138,000.00   120.00 1,150.00 .רתאב חקפמהו ןנכתמה תויחנהו ,חותיפ ק"מ   
      
אבומ ץצח לש מ"ס 7 תבכש רוזיפו הקפסא     40.1.020
סורג ידאוו רמוח/הסורג תימוקמ טינרג      
ןווגב ,מ"מ 3-1 "תימוסמוס" לדוגב ה/פוטשו      
ע?ש וא דיסו ןבא תבצחממ ריהב רופא      
תינכתל םאתהב עוציבה .לכירדא רושיאב      
ןנכתמה תויחנהו דחוימה טרפמה ,חותיפ      

 22,440.00   120.00   187.00 .רתאב חקפמהו ק"מ   
      
אבומ ץצח לש מ"ס 7 תבכש רוזיפו הקפסא     40.1.030
סורג ידאוו רמוח/הסורג תימוקמ טינרג      
ריהב רופא ןווגב ,"םושמוש" לדוגב ה/פוטשו      
.לכירדא רושיאב ע?ש וא דיסו ןבא תבצחממ      
טרפמה ,חותיפ תינכתל םאתהב עוציבה      

 18,000.00   120.00   150.00 .רתאב חקפמהו ןנכתמה תויחנהו דחוימה ק"מ   
      
אבומ ץצח לש מ"ס 01 תבכש רוזיפו הקפסא     40.1.040
סורג ידאוו רמוח/הסורג תימוקמ טינרג      
רופא ןווגב מ"מ 22-9 "הילופ"  לדוגב ה/פוטשו      
רושיאב ע?ש וא דיסו ןבא תבצחממ ריהב      
,חותיפ תינכתל םאתהב עוציבה .לכירדא      
חקפמהו ןנכתמה תויחנהו דחוימה טרפמה      

  1,200.00   120.00    10.00 .רתאב ק"מ   
      
ןירג? ץצח לש אבומ יולימ רוזיפו הקפסא     40.1.050
תרבח אוביב "ןטק טילונרג" לדוגב ?יפוט      
תינכתל םאתהב עוציבה .ע?ש וא תיפוט      
ןנכתמה תויחנהו דחוימה טרפמה ,חותיפ      

 21,000.00 1,000.00    21.00 .רתאב חקפמהו ק"מ   
      
אבוימ טינרג עלסמ ןג ינבא לש ףוצירו הקפסא     40.1.060
מ"ס 05/01/01 םידממב ריהב רופא ןווגב      
רומיגבו תוכורא תואפ יתשב רסונמ רומיגב      
יתשב )#2 הגרדב םסרוכמ( "רמאה שוב"      
ןבא" / "תיפוט" 'בח אוביב .תוכורא תואפ      
ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה .ע"ש וא "טהב      
הדובעה לש אלמ עוציבל שרדנה לכ ללוכו      
םיילכירדא םיטרפ ,ןרצי תויחנהל םאתהב      

 82,390.00   110.00   749.00 .דחוימ ינכט טרפמו רטמ   
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טינרג עלסמ ךרדמ ינבאב ףוצירו הקפסא     40.1.070
רומיגב ,מ"ס 4 יבועב ריהב רופא ןווגב ,אבוימ      
רוטנוקב,)#2 הגרדב םסרוכמ( "רמאה שוב"      
05/03, לש םילדגבו "טילפס לארוטנ" / "יארפ"      
ןבא" / "תיפוט" 'בח אוביב .מ"ס 09/07 07/05,      
תינכת יפל רודיסו החנה ללוכ .ע"ש וא "טהב      

 54,035.00   250.00   216.14 .םיעצמ וא ןג תמדא יבג לע ר"מ   
      
טינרג עלסמ ךרדמ ינבאב ףוצירו הקפסא     40.1.080
רומיגב מ"ס 4 יבועב ריהב רופא ןווגב ,אבוימ      
רוטנוקב,)#2 הגרדב םסרוכמ( "רמאהשוב"      
03/02, םילדגב ,"טילפס לארוטנ" / "יארפ"      
"טהב ןבא" / "תיפוט" 'בח אוביב . מ"ס 04/03      
לוחו טיט תועצמאב עצבתי ףוצירה .ע"ש וא      
ןוטב תרוגח ללוכ ,םיקדוהמ םיעצמ לע ג"ע      
שרדנה לכ ללוכ .ףוצירה הצקב הנותחת      
תויחנהל םאתהב הדובעה לש אלמ עוציבל      

 78,645.00   350.00   224.70 .דחוימ ינכט טרפמו םיילכירדא םיטרפ ,ןרצי ר"מ   
      
,ןרוא ץעמ קד ליבש לש הנקתהו הקפסא     40.1.090
,ןרוא תייצקורטסנוק ג"ע לוצ 2 יבועב תוחולב      
היצקורטסנוקב ןהו ךרדמה תוחולב ןה ץעה לכ      
ימורט ןוטב דוסי ללוכ .אטוחמו עצקוהמ היהי      
תרנצל םילוורש ללוכ ,לוזרפ ללוכ ,טרפ יפל      
םיעצמ תיתשת ללוכ .םהלש ןוגיעה ירזיבאו      
שרדנה לכ ללוכו ,תודוסיה תחנהל םיקדוהמ      
תויחנהל םאתהב הדובעה לש אלמ עוציבל      

359,520.00   800.00   449.40 .דחוימ ינכט טרפמו םיילכירדא םיטרפ ,ןרצי ר"מ   
      
תמגוד תבלתשמ ןבאב ףוציר תמלשהו הקפסא     40.1.100
שרדנה לכ ללוכ .ןווגו רמג ,גוס ותואבו םייקה      
תויחנהל םאתהב הדובעה לש אלמ עוציבל      
תוברל ,ינכט טרפמו םיילכירדא םיטרפ ,ןרצי      
האר( ףוצירה הצקב הנותחת ןוטב תרוגח      

  8,025.00   250.00    32.10 .)טרפ ר"מ   
      
52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     40.1.110
ןוטב בג ללוכ ,םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס      

  2,481.67   100.84    24.61 .)א"כח תרגסמ הזוחב 041.0.60( רטמ   
      
הבוג 81/04/05 "שירח" םגד בכרל הילע ןבא     40.1.120

    683.00   159.58     4.28 מ"ס 01 רטמ   
      
םייעבט םיינשוג םיעלס לש החנהו הקפסא     40.1.130
לש עצוממ לדוגב תימוקמ תיתליא ןבאמ      
םאתהב החנהה .לכירדאה תריחבל 04/05/05      
חקפמהו ןנכתמה תויחנהו חותיפ תינכתל      

 25,038.00   180.00   139.10 .רתאב 'חי   
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6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.140
תויעוביר וא 02/01 תוינבלמ ,מ"ס      

  6,300.00   105.00    60.00 93A טרפ יפל ,מ"ס 01/01,02/02 ר"מ   
      
ם י ר ע ש ו  ת ו ר ד ג  2.04 ק ר פ  ת ת       
      
רדגב שומיש ,א בלשל תינמז רדג תמקה     40.2.010

  6,955.00   100.00    69.55 .הדובעו סוסיב ללוכ ,קוריפמ תמייקה רטמ   
      
רדגב םדא רבעמל יפנכ דח רעש תמקה     40.2.020
טרפ י"פע ,100.20.04 ףיעסב תניוצמה      
לכ ללוכ .תרגסמו סוסיב תוברל ,ילכירדא      
םאתהב הדובעה לש אלמ עוציבל שרדנה      

  3,500.00 3,500.00     1.00 .ינכט טרפמו םיילכירדא םיטרפ ,ןרצי תויחנהל 'חי   
      
רדגב בכר רבעמל יפנכ וד רעש תמקה     40.2.030
טרפ י"פע ,100.20.04 ףיעסב תניוצמה      
לכ ללוכ .תרגסמו סוסיב תוברל ,ילכירדא      
םאתהב הדובעה לש אלמ עוציבל שרדנה      

  6,500.00 6,500.00     1.00 .ינכט טרפמו םיילכירדא םיטרפ ,ןרצי תויחנהל 'חי   
      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה י ק ש ה  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
ררחשמ ללוכ ,5.1" םימ רוקמל רוביח טרפ     41.1.008
זרב +5.1" םימ דמ יטמוטוא 5.1" ריווא      
םאתהב לכה ,רוביח ירזיבאו 5.1" ינוסכלא      

  2,950.00 2,950.00     1.00 'פמוק .דחוימה טרפמהו ףרוצמ טרפל  
      
ןורא ללוכ טרפ יפל 5.1" רטוקב תכרעמ שאר     41.1.015
םגד ןיירושמ רטסאילופמ יושע יכנא הנגה      
    2246-RO תודימב ,דראג םולב  
    024X0731X5231 דראג םולב" מ"מ" +  
תכתמ תרגסמ תכרע ללוכ הילתל םיטרסניא      
+ תכרעמה שאר ירזיבא תכימתל תנוולוגמ      
"טיילרוא" 'רצות לכה חירב בר חתפמ + לקוס      
לכו םימ רוקמל רוביח ללוכ ריחמה .ע"וש וא      
שאר לש הניקת הלעפהל תושרדנה תודובעה      

 17,800.00 17,800.00     1.00 'פמוק .תכרעמה  
      
מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופמ רווע היקשה רוניצ     41.1.037
,הריפח ,הקפסא :ללוכ .EP-001 01 גרד      

  3,000.00    40.00    75.00 .יוסיכו "ןואסלפ" ידמצמב הנקתה רטמ   
      
מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופמ רווע היקשה רוניצ     41.1.043
,הריפח ,הקפסא :ללוכ ,EP-001 01 גרד      

 15,300.00    18.00   850.00 .יוסיכו "ןואסלפ" ידמצמב הנקתה רטמ   
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מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופמ רווע היקשה רוניצ     41.1.045
הנקתה ,הריפח ,הקפסא :ללוכ ,EP-08 6 גרד      

    300.00    15.00    20.00 .יוסיכו "ןואסלפ" ידמצמב רטמ   
      
מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופמ רווע היקשה רוניצ     41.1.047
,הריפח ,הקפסא :ללוכ .EP-001 01 גרד      

  9,350.00    17.00   550.00 .יוסיכו "ןואסלפ" ידמצמב הנקתה רטמ   
      
מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופמ רווע היקשה רוניצ     41.1.052
הנקתה ,הריפח ,הקפסא :ללוכ .EP-08 6 גרד      

  3,640.00    14.00   260.00 .יוסיכו "ןואסלפ" ידמצמב רטמ   
      
מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופמ רווע היקשה רוניצ     41.1.053
,הריפח ,הקפסא :ללוכ .EP-001 01 גרד      

  7,700.00    14.00   550.00 .יוסיכו "ןואסלפ" ידמצמב הנקתה רטמ   
      
61 רטוקב תסוותמ ילרגטניא ףוטפט רוניצ     41.1.073
םיחוורמב ש/ל 3.2-1.2 תפטפט תקיפס מ"מ      
תודתיב עקרקל םיבציימ ללוכ 'מ 05.0 לש      
04 ךרואב U תרוצב מ"מ 6 לש רטוקב לזרבמ      
,הקפסא :ללוכ ריחמה )דתי 'מ 0.2 לכ( מ"ס      
םיזקנמו םיקלחמ םיווקל רוביח ,הבכרה ,רמוח      
היהת ףוטפטה תרנצ לכ ,"ןואסלפ" ידמצמב      
ףוטפטה תוחולש ןיב םירבחמ ןרצי ותואמ      

 15,000.00     5.00 3,000.00 .ע"וש וא "ןואסלפ" 61M" רטמ   
      
61 תסוותמ ילרגטניא ףוטפט רוניצמ תעבט     41.1.082
05.0 לש םיחוורמב ש/ל 1.2 - 3.2 הקיפס מ"מ      
6" דע 3" ןיב עזג רטוקב ץעל תופטפט 51( 'מ      
רטוקב לזרבמ תודתיב עקרקל םיבציימ ללוכ .)      
תודתי 3( מ"ס 04 ךרואב U תרוצב מ"מ 6 לש      
,הקפסא :ללוכ ריחמה .)ץע ביבס תעבט לכל      
םיזקנמו םיקלחמ םיווקל רוביח ,הבכרה ,רמוח      
היהת ףוטפטה תרנצ לכ ,"ןואסלפ" ידמצמב      
ףוטפטה תוחולש ןיב םירבחמ ןרצי ותואמ      

  4,370.00    38.00   115.00 'פמוק "61M "ע"וש וא "ןואסלפ.  
      
61 תסוותמ ילרגטניא ףוטפט רוניצמ תעבט     41.1.084
05.0 לש םיחוורמב ש/ל 3.2-1.2 הקיפס מ"מ      
רוניצל תרבוחמ רשא .)לקדל תופטפט 03( 'מ      
ללוכ .ע"ש וא "ןואסלפ" ףעסמ י"ע ישאר      
6 לש רטוקב לזרבמ תודתיב עקרקל םיבציימ      
לכל תודתי 3( מ"ס 04 ךרואב U תרוצב מ"מ      
,הקפסא :ללוכ ריחמה .)תיז/לקד ביבס תעבט      
םיזקנמו םיקלחמ םיווקל רוביח ,הבכרה ,רמוח      
היהת ףוטפטה תרנצ לכ ,"ןואסלפ" ידמצמב      
ףוטפטה תוחולש ןיב םירבחמ ןרצי ותואמ      

  2,420.00    55.00    44.00 'פמוק "61M "ע"וש וא "ןואסלפ.  
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61 תסוותמ ילרגטניא ףוטפט רוניצמ תעבט     41.1.085
05.0 לש םיחוורמב ש/ל 3.2-1.2 הקיפס מ"מ      
רשא .)ללוכ 2" רטוק דע ץעל תופטפט 01( 'מ      
וא "ןואסלפ" ףעסמ י"ע ישאר רוניצל תרבוחמ      
לזרבמ תודתיב עקרקל םיבציימ ללוכ .ע"ש      
3( מ"ס 04 ךרואב U תרוצב מ"מ 6 לש רטוקב      
ריחמה .)תיז/לקד ביבס תעבט לכל תודתי      
םיווקל רוביח ,הבכרה ,רמוח ,הקפסא :ללוכ      
תרנצ לכ ,"ןואסלפ" ידמצמב םיזקנמו םיקלחמ      
ןיב םירבחמ ןרצי ותואמ היהת ףוטפטה      

  2,720.00    32.00    85.00 'פמוק .ע"וש וא "ןואסלפ" 61M" ףוטפטה תוחולש  
      
01 גרד מ"מ 011 רטוקב C.V.P-מ רוניצ     41.1.122
תלחשה ,הבכרה ,הריפח : ללוכ ,לוורשכ שמשי      
לוורשה .מ"מ 8 ןוליינמ הכישמ טוחו רוניצה      
ןוניג תגורעל וא תרוקיב תכירבל ךותל עיגי      

  8,250.00    55.00   150.00 .ץעל חתפ/ רטמ   
      
053 רטוקב ןליתאילופמ תרושקת לעתמ רוניצ     41.1.130
הכישמ טוח ללוכ לוורשכ שמשמ ,01 גרד מ"מ      
תכירבל ךותל עיגי לוורשה ,מ"מ 8 ןוליינמ      

    160.00    32.00     5.00 ץעל חתפ/ןוניג תגורע וא תרוקיב רטמ   
      
57 רטוקב ןליתאילופמ תרושקת לעתמ רוניצ     41.1.131
הכישמ טוח ללוכ לוורשכ שמשמ 01 גרד מ"מ      
תכירבל דע עיגי לוורשה , מ"מ 8 ןוליינמ      

  5,000.00    50.00   100.00 .ץעל חתפ / ןוניג תגורע וא תרוקיב רטמ   
      
תולעפה 8-ל היקשה בשחמ הנקתהו הקפסא     41.1.170
'פמוק תרושקת ללוכה ,"הלורוטומ" 'רצות      
הנגה ןוראב ןקתוי בשחמה .LX טיינריאל      
דומצב .ע"וש וא "טיילרוא" םגד םימל םוטא      
םאתהב לכה .תכרעמה שאר לש הנגה ןוראל      

 14,500.00 14,500.00     1.00 'פמוק הילצרה תייריע תושירדו תויחנהל  
      
בשחמל םאתומ( ידיג וד יכרד תלת דיאונולוס     41.1.181
"002 הרדס-דמרב" )אוהש גוס לכמ יטוחלא      
    CD רוביחה ירזיבא לכ ללוכ .ע"וש וא  
היקשהה בשחמ לש הניקת הלעפהל םישורדה      
"ספ לע ןקתוי דיאונולוסה .דקופמה ףוגמהו      
שאר ןורא ןפודל עבוקתש תנוולוגמ תכתמ      
תורשו תוירחא ,הבכרה ללוכ לכה תכרעמה      

  1,650.00   330.00     5.00 .הנשל 'חי   
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ן ו נ י ג  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
תליא ןוניג לוח גוסמ ןג תמדא רוזיפו הקפסא     41.2.001
רקוס פ"ע רשואמ גוסב רוקממ היהת המדאה      
יבשעמ היקנ הייהת המדאה .עקרק תוקידבמ      
.םיקיזמו עקרק תולחמ ,םייתנש דח/בר רב      
טרפמה חותיפ תינכותל םאתהב עוציבה      
חקפמהו םונורגאה ןנכתמה תויחנהו דחוימה      
המדאה ביטל חוקיפה רושיא לבקל שי .רתאב      
תוקידב ללוכ ריחמה .רתאל התאבה ינפל      

 79,100.00    70.00 1,130.00 !דחוימה טרפמב שרדנכ עקרקב ק"מ   
      
תינכמ ,תימיכ הרבדה תללוכ עקרקה תרשכה     41.2.002
חוחית ,תיתנש בר/דח היבשע לש םיידיב וא      
לש יפוס רושיי ,ברעו יתש מ"ס 52 קמועל      

  6,900.00     6.00 1,150.00 .דחוימה טרפמב ןיוצמכ לכה .תוגורעה יחטש ר"מ   
      
ןוידצרצ גוסמ עקרקהמ םיצע תליתשו הקפסא     41.2.003
םלקואמ "תואלקחה דרשמ" טרדנטסב ינוחרפ      
,1"  עזג רטוק .טרפמב טרופמכו  הליתשל      
,לוביז ללוכ ,'מ 08.1-כ םיפנעה לוציפ הבוג      

  8,750.00   350.00    25.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ לכה .תוכומס תקפסאו 'חי   
      
הטיש גוסמ עקרקהמ םיצע תליתשו הקפסא     41.2.004
דרשמ טרדנטסב תינככוס הטיש וא/ו תינלילס      
ןיב עזג רטוק .טרפמב טרופמכו תואלקחה      
ללוכ ,'מ 08.1-כ םיפנעה לוציפ הבוג ,1"-5.1"      
טרפמב שרדנכ לכה .תוכומס תקפסאו לוביז      

 26,400.00   480.00    55.00 .דחוימה 'חי   
      
רגוב יוצמ רמת לקד תליתשו הקפסא     41.2.005
לכש דיפקהל שי ,'מ 0.4 עזג הבוג ,עקרקהמ      
לכה .לוביז ללוכ .דיחא הבוגב ויהי םילקדה      
םילקדה תקפסא .דחוימה טרפמב שרדנכ      

213,400.00 4,850.00    44.00 .דבלב הברעה רוזאמ עצובת 'חי   
      
הלא גוסמ םירגוב םיצע תליתשו הקפסא     41.2.006
טרופמכו תואלקחה דרשמ טרדנטסב תיטנלטא      
םיפנעה לוציפ הבוג ,2" עזג רטוק .טרפמב      
תקפסאו לוביז ללוכ ,)הלועמ 8 'סמ( 'מ 02.2      

 10,500.00   750.00    14.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ לכה .תוכומס 'חי   
      
הגנירומ גוסמ םירגוב םיצע תליתשו הקפסא     41.2.007
דרשמ טרדנטסב תפנוכמ הגנירומ וא/ו תימטור      
,2" עזג רטוק .טרפמב טרופמכו תואלקחה      
,)הלועמ 8 'סמ( 'מ 02.2 םיפנעה לוציפ הבוג      
שרדנכ לכה .תוכומס תקפסאו לוביז ללוכ      

 14,850.00   550.00    27.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
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ןז יוצמ ןומיר םירגוב םיצע תליתשו הקפסא     41.2.008
תואלקחה דרשמ טרדנטסב םיעזג בר ירצמ      
לוציפ הבוג ,2" עזג רטוק .טרפמב טרופמכו      
לוביז ללוכ ,)הלועמ 8 'סמ( 'מ 02.2 םיפנעה      

 12,240.00   680.00    18.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ לכה .תוכומס תקפסאו 'חי   
      
הלורמ גוסמ םירגוב םיצע תליתשו הקפסא     41.2.009
.טרפמב טרופמכו תואלקחה דרשמ טרדנטסב      
'מ 02.2 םיפנעה לוציפ הבוג ,2" עזג רטוק      
.תוכומס תקפסאו לוביז ללוכ ,)הלועמ 8 'סמ(      

  6,600.00   550.00    12.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ לכה 'חי   
      
סוקיפ גוסמ םירגוב םיצע תליתשו הקפסא     41.2.010
טרופמכו תואלקחה דרשמ טרדנטסב ילאגניב      
םיפנעה לוציפ הבוג ,3" עזג רטוק .טרפמב      
תקפסאו לוביז ללוכ )הלועמ 9 'סמ( 'מ 02.2      

 17,600.00   800.00    22.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ לכה .תוכומס 'חי   
      
הנאת גוסמ םירגוב םיצע תליתשו הקפסא     41.2.011
.טרפמב טרופמכו תואלקחה דרשמ טרדנטסב      
'מ 02.2 םיפנעה לוציפ הבוג ,3" עזג רטוק      
.תוכומס תקפסאו לוביז ללוכ )הלועמ 9 'סמ(      

  3,250.00   650.00     5.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ לכה 'חי   
      
וד הקלוטיפ עקרקהמ םיצע תליתשו הקפסא     41.2.012
םלקואמ תואלקחה דרשמ טרדנטסב תיתיב      
ןיב עזג רטוק .טרפמב טרופמכו הליתשל      
11-01 'סמ( 'מ 5.2 םיפנעה לוציפ הבוג ,4"-5"      
טרפמב שרדנכ לכה .לוביז ללוכ )הלועמ      

 15,600.00 1,300.00    12.00 .דחוימה 'חי   
      
הלא גוסמ עקרקהמ םיצע תליתשו הקפסא     41.2.013
טרופמכו תואלקחה דרשמ טרדנטסב תיטנלטא      
לוציפ הבוג ,5"-4" ןיב עזג רטוק .טרפמב      
לוביז ללוכ )הלועמ 01 'סמ( 'מ 5.2 םיפנעה      

 25,000.00 5,000.00     5.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ לכה .תוכומס תקפסאו 'חי   
      
21 ץיצעב םינוש םיחמצ תליתשו הקפסא     41.2.033

 48,600.00    12.00 4,050.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ לכה .)3 לדוג( 'חי   
      
םוינדא תמגודכ םינוש םיחמצ תליתשו הקפסא     41.2.036
שרדנכ לכה .)4 לדוג(81-71 ץיצעב חופנ      

  7,000.00    35.00   200.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
      
םוינדא תמגודכ םינוש םיחמצ תליתשו הקפסא     41.2.037
שרדנכ לכה .)6 לדוג( רטיל 01 ילכב חופנ      

  7,920.00    72.00   110.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
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לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ינקת טסופמוק לש רוזיפו הסנכה ,הקפסא     41.2.038
תומכב .דבלב טקיורפה םונורגא י"ע רשואמ      
טרפמל םאתהב לכה .ר"מ 1-ל 'ל 001 לש      

 65,200.00   200.00   326.00 .חטשב חקפמה תויחנהו דחוימה ק"מ   
      
ץיצעב םינוש םיחמצו םיחיש תליתשו הקפסא     41.2.046
שרדנכ לכה ,ןושיד ללוכ )4 לדוג( 81-71      

 16,500.00    30.00   550.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
      
ן ג  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
וא וקלאטמ תרבח לש "רסנפס" םגדמ ןותפשא     42.001
שרדנה לכו ןוגיע ,סוסיב ללוכ ,ץע רמגב ,ע"ש      

112,500.00 4,500.00    25.00 .ןרציי תויחנה יפל הדובעה לש אלמ  עוציבל 'חי   
      
רוריק ןונגנמ תללוכה הייזרב תנקתהו הקפסא     42.002
,ע"ש וא אכירא םחש תרצותמ "ןומרח" םגדמ      
לכו ןוגיע ,סוסיב ללוכ ,לכירדא תריחבל ןווגב      
תויחנה יפל הדובעה לש אלמ  עוציבל שרדנה      

 30,000.00 15,000.00     2.00 .ינכט טרפמו ןרציי 'חי   
      
בכרל ףלשנ המיסח דומע לש הנקתהו הקפסא     42.003
וא 571003 ט"קמ "סוארטש לברא תרצותמ      
,לכירדא תריחבל ןווגבו רוא ריזחמ ללוכ ,ע"ש      
לש אלמ  עוציבל שרדנה לכו ןוגיע ,סוסיב ללוכ      

  2,374.40 1,187.20     2.00 .ינכט טרפמו ןרציי תויחנה יפל הדובעה 'חי   
      
ה ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  ת ת  1.15 ק ר פ  ת ת       
      

 80,366.00   110.00   730.60 'א גוס עצמ ק"מ  51.1.001
      

 47,328.00    46.40 1,020.00 םיליבשל טלפסא תבכש ר"מ  51.1.002
      

  2,692.80     2.64 1,020.00 דוסי סוסיר ר"מ  51.1.003
      
ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו א ר ו ה  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
A4591 'סמ תינכת יפל 'א בלש םימ תרעמ      
האר ,ןכרצ רוביח תחוש8102.80.31  םוימ      
005  'סמ םיטרדנטס םיטרפ626  'סמ טרפ      
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ם י מ  ת ו ד ו ב ע  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
ךרדה תעוצרב גוס לכמ החוש הסכמ תמאתה     57.2.040
םישדחה הביבסה יאנתל ,ףוחל ברעממש      

 25,500.00 1,700.00    15.00 . חקפמה תויחנהל םאתהב 'חי   
      
52 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.2.078

  7,875.00   105.00    75.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
011 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.2.088

 16,100.00   230.00    70.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
רוניצ עטק ללוכ 4/3" דע רטוקב רלוק רוביח     57.2.217
ףוגמ ללוכ ךרוא לכבו מ"מ 52 רטוקב רבחמ      
םלשומ רוביח םירזיבאו םירבחמ ,''''''ץניא 4/3      

  1,200.00   600.00     2.00 .קלחמה םימה וקל 'חי   
      
2" רטוקב )טרפ יפל( ןכרצ רוביח - םימ רובח     57.2.240
דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ, םירזיבא רשג      

  4,500.00 4,500.00     1.00 . 'מ 3 דע ישאר םימ וקל רובח ללוכ 'וכו 'חי   
      
הנקתה ללוכ 'ץניא 2 רטוקב היבטקוא םימ דמ     57.2.245

  4,500.00 4,500.00     1.00 םירזיבא רשגב 'חי   
      

  1,750.00 1,750.00     1.00 3" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי  57.2.250
      
,םיפוגמ רובע  )טרפ יפל( ינבלמ הרקב את     57.2.265
םינפ תודימב רתאב קוצי וא ימורט ןוטבמ      
יושע הסכמ םע ,'מ 5.1 דע קמועב 002/512      
)וידיבר( תיכוכז יביסב ןיירושמ קיטסלפ      

  6,550.00 6,550.00     1.00 חקפמה רושיאל ןלבקה ןיכיש תינכותל םאתהב 'חי   
      
םאתהב רטוק לכב םימ תקפסא תכרעמ קורפ     57.2.406
ןסחמל ותלבוה וא וקוליסו חקפמה תויחנהל      

    320.00   160.00     2.00 .ןימזמה 'חי   
      
ת ל י י ט ב  ת ו ד ו ב ע  3.75 ק ר פ  ת ת       
      
ותנקתהו רטוק לכב םייק טנרדיה תקתעה     57.3.416
ללוכ םדוקה ומוקממ 'מ 5 קחרמ דע שדחמ      

  1,980.00   990.00     2.00 'פמוק טנרדיהה קרופ ונממ רוניצה עטק ןוית  
      
ךרואל תונוש תחוש לש הסכמ תמאתה     57.3.420
תויחנהל םאתהב תלייטה סלפמל תלייטה      

  8,250.00   550.00    15.00 'פמוק לכירדאה  
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ם י ב צ ק ה  06 ק ר פ       
      
י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע ל  ב צ ק ה  1.06 ק ר פ  ת ת       
      
תויחנהל םאתהב י'גרב תודובעל בצקה     60.1.010
לקד ןוריחמ י"פע היהי םולשתה .חקפמה      
/ תוחנה אלל הזוחה תמיתח םויל ינכדע      

305,233.10     1.00 305,233.10 .ןלבק תופסות 'חי   
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קרפ ךס  
   255,850.00 רפע תודובע 10 קרפ  

  
   742,938.60 למשח תודובע 80 קרפ  

  
   568,400.00 ןבא תודובע 41 קרפ  

  
   102,596.39 םיקוריפו תוסירה 42 קרפ  

  
   834,712.67 יפונ חותיפ 04 קרפ  

  
   699,520.00 היקשהו ןוניג 14 קרפ  

  
   144,874.40 ןג טוהיר 24 קרפ  

  
   130,386.80 הלילס 15 קרפ  

  
    78,525.00 םימ תודובע 75 קרפ  

  
   305,233.10 םיבצקה 06 קרפ  

 
  

לכה ךס  
 3,863,036.96 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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