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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     001 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  8 ק ר פ  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  1.8 ק ר פ  10.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
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      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0095
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

 26,558.00     9.80 2,710.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0100
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

 28,934.00    14.80 1,955.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
םילוורש      
      
םונגמ ירושרש רוניצמ  שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0145
הנכומ הריפחב ע"ש וא" 4 רטוקב םודא קזוחמ      
תופומו ,םיירוקמ םיטרדנטס םיריבעמ תוברל      
הפיח תוישעת והילא תרצות תמגודכ תוירוקמ      
רחא רטוקל דחא רטוקמ  רבעמ ירוביח ללוכ      
רב ינקת  ןומיסו ןומיס טרס ,הכישמ טוח ללוכ      

 17,978.40    22.70   792.00 .לוורש תווצקב יעקרק לע אמייק רטמ   
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../002 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     002 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
למשח ילבכ רבעמל החישק יס.יו.יפ תרנצ     08.01.0150

  5,522.40    17.70   312.00 .תורחא תוכרעמ םע תויובלטצהו 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      

 17,400.00    60.00   290.00 .הכרדמה רטמ   
      
הרקב יאת      
      
ןוטבמ הסכמה הביצח/הריפח ללוכ ריחמה      
ףיעס 80 טרפמ יפל טלפמוק ינוניב גוסמ      
.עוציב טרפ יפלו 282080      
      
קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.0215

 32,300.00 1,292.00    25.00 'פמוק .984  י"ת יפל 521B הסכמ ללוכ ,מ"ס 001  
      
מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     08.01.0245
ללוכ הביצח\הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו      
גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      
    521B  את דועי טוליש ללוכ 984 י"ת יפל  
עובט תימוקמה תושרה למס ללוכ ,תרוקיבה      
51  םוינימולא תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב      

  3,182.00 1,591.00     2.00 'פמוק .)ר( רטוק מ"ס  
      
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      

  2,784.00   348.00     8.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא תיקסיפ ג"ע  
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0260
,984 י"ת יפל 052C ןיממ הסכמו הרקית רובע      
תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס ללוכ      
רטוק מ"ס 51  םוינימולא תיקסיפ ג"ע הסכמה      

    448.00   448.00     1.00 'פמוק )ר(  
      
הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.01.0280
למס  ללוכ  ןקלוו תקציימ יושע הרקב אתל      
בותיכהו הקיציב  עובט  הייריעה/הצעומה      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמהלע יטנוולרה      
יפל  984 י"ת יפל 052C הסכמה ןקלוו תקציימ      

  4,032.00   448.00     9.00 'פמוק .)ר1( שיבכה ילושב הנקתהל ,עוציב טרפ  
      
יולימו תוריפח      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../003 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     003 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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      
      
םיידיב םילבכ תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.01.0310
4" לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס  001 קמועב      
תומייק תוכרעמל תוברקתה וא תובלטצהב       

 31,000.00    31.00 1,000.00 .למשחה קוח יפל תורחא רטמ   
      
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       

  6,160.00    70.00    88.00 .למשחה קוח יפל תורחא רטמ   
      
6.0 בחורו 'מ 4 דע ךרואב תינדי שושיג תריפח     08.01.0320
תוכרעמ וא םילבכ יוליגל 'מ 5.1 קמועל 'מ      
התדידמו יעקרק לע + ןומיסב םנומיסו תורחא      
לוחב יוסיכ .הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      

 11,487.00   547.00    21.00 'פמוק .)ר( ותומדקל בצמה תרזחהו  
      
םילבכ וא תרנצל הלעת לש הביצח וא הריפח     08.01.0330
ריבעמ( לושכמ תחתמ וא לעמ עקרקה יגוס לכ      
)...וכו זג,קלד תרנצ םימ תרנצ ,קזב וק ,םימ      
תחנהללושכמה לש ובחורל מ"ס 04 בחורב      
תנגהל ןוטב תקיצי ללוכ תירושרש תרנצ      
יקחרמבו טלפמוק ,תוינכותל םאתהב תרנצה      
ותרודהמב למשחה קוחב שרדנכ תוחיטב      

  3,352.50   186.25    18.00 'פמוק .תינכדעה  
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל תפסות     08.01.0335
09 םוקמב(   מ"ס 051 קמועל דע הריפחה      

  2,469.00    16.46   150.00 .)מ"ס רטמ   
      
וא םילכב םילבכ תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.01.0340
םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב םיידיב      

 48,671.60    54.20   898.00 .4"  לש רטמ   
      
יקנ תונויד לוחב  הריפח יולימ רובע תפסות     08.01.0345
וא שיבכ  תויצחב מ"ס 02 לש תובכשב הפונמו      
דע היוור הבטרהבו רקובמ קודהב תוכרדמב      

 27,439.80    31.54   870.00 .89% לש תופיפצ תלבקל ק"מ   
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../004 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     004 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הריפחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     08.01.0350
הקמעה רובע תפסותה םלושת(.הביצחה וא/ו      

  3,336.06    11.83   282.00 .)דבלב רטמ   
      
תודוסי      
      
יגרב תוברל ,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי      
שרדנכ רבעמ ילוורשו דוסי תקראהו דוסי      
.עוציבה יטרפב      
      
תרכשה  ןלבקה ח"ע עוציב ןונכת ללוכ ףיעסה      
ןויסינ לעב םלפודמ רוטקורטסנוק יתורש      
ץעוי ללוכ רואמ ידומע לש תודוסי ןונכתב      
לבקי ילארשי ןקת לע םינותנה תא ,עקרק      
.למשחה ןנכתמ ךרד םידומעה ןרצימ ןלבקה      
      
תנכה ,רובה לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש      
ראש לכו דוסי תקראה םיכתורמו םירבוחמ      
יפל .טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה      
.עוציב טרפ יפל .25080 ףיעס 80 טרפמ      
      
ןוטבמ קוצי 'מ 5-4 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0440
תקראה ללוכ .מ"ס 08/06/06 תודימב 03 - ב      

 26,224.00   596.00    44.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
      
-ב ןוטבמ קוצי 'מ 8 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0450
תקראה ללוכ ,מ"ס 001/08/08 תודימב  03      

 21,448.00   766.00    28.00 '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      

  6,801.55   971.65     7.00 '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      
      
דע 'מ 9 מ לש הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ     08.01.0525

  1,521.42   507.14     3.00 'פמוק . רזוח  שומישל  'מ  21  
      
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../005 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     005 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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      
לש תופיפצל  דע  הבטרהב קודיה      
הרויש םוקמל ןוטבה דוסי תלבוה.89%      

    507.15   169.05     3.00 'פמוק .טלפסא וא  ףוציר ינוקית  תוברל.חקפמה  
      
תלחשה ללוכה היזכרמ וא םייק דומעל רוביח     08.01.0560

    794.00   397.00     2.00 'פמוק .)R1( תווצקב םטוויחו םילבכ  
      
תרצות  קבד םע םוחב ץווכתמ לוורשמ הפומ     08.01.0655
    3E דע01*5 ךתחב ךומנ חתמ לבכל ע"ש וא  

    759.96   379.98     2.00 'פמוק .תשוחנ וא םוינמולא .61*5  
      
ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  2.8 ק ר פ  20.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל       
      
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 לוורש תוברל שיבכל לעמ רטמ ... הבוגב      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../006 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     006 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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      

 62,320.00 3,280.00    19.00 'פמוק .רטמ 8  הבוגב  
      
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      

 28,388.92 4,055.56     7.00 'פמוק .רטמ  
      
דע הבוגב םייק הרואת דומעל הבוג תמאתה     08.02.0180
דומע קותינו קוריפ תללוכ הדובעה , רטמ 21      
שדחמ הקיציו קוריפ ,סנפו דומע ןוסחא ,םייק      
,שדחמ דומעה לומשיחו רוביח:תוברל דוסי לש      
חטשה תרזחהו המודכו ןוניג , םיפוציר קוריפ      

 99,000.00 3,300.00    30.00 .ךמסומ למשח קדוב רושיא תלבקו ותומדקל 'חי   
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0245
ךרואב "הננב" גוסמ )מ"מ 4 ןפוד יבוע( ינוק      
,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט וטנ 'מ 02.5      
2 הנכה ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע      
מ"ס 02-51 ךרואב הרצק עורז ,םירזיבא יאת      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו סנפ רוביחל      
הרואתה ףוג םע עורזה רוביחלו דומעה      
יפל טלפמוק לכה .דנז לוורש תוברל ,רחבנה      

 28,400.00 3,550.00     8.00 'פמוק .טרפמו תינכות  
      
תועורז      
      
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      
      
דומעל םאתומ רטוקב ל"נכ תינוק הדיחי עורז     08.02.0455
סנפ הבוג( מ"ס - 002 כ לש ךרואב 'מ 5.6-8.6      

  8,505.00   567.00    15.00 'פמוק . )'מ 0.8  
      
דומעל םאתומ רטוקב ל"נכ תינוק הלופכ עורז     08.02.0470
הבוג( מ"ס - 002 כ לש ךרואב 'מ  5.8 דומעל      

  6,760.00 1,690.00     4.00 'פמוק .)R1( ) B2B/09( )'מ 01 סנפ  
      
העיבצ      
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../007 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     007 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תועורז/ הרואתה ידומע לש רונתב העיבצ      
ןווגב 'מ__ דע הבוגב דומעל תנבלוגמ הדלפמ      
    LAR ) תמגודכ )תימי אל הריוואל העיבצה  
לע רוהט רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ      
ילארשי ןקת יפל העיבצ ,תנבלוגמ הדלפ      
תלבק תוברל תנוולוגמ הדלפ לע העיבצל      
העיבצה לע בתכב םינש 5 ל תוירחא      
      

  3,150.00   350.00     9.00 'פמוק . 'מ 5.5 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.02.0515
      

 20,181.00   576.60    35.00 'פמוק . 'מ 01 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.02.0520
      
5.2 דעו 'מ 1  - מ  ךרואב תועורז לש  העיבצ     08.02.0530
תועבורמ וא תושלושמ תולופכ תודיחי. 'מ      

  7,665.00   219.00    35.00 'פמוק .(1R)  
      
ל"נכ תננגוסמ תיביטרוקד הדיחי העורז     08.02.0905
'מ 8.8 דומעל םאתומ רטוקב )םייקה תמגודכ(      
מ"ס 021 לש הבוגו מ"ס 001 -כ לש ךרוב      

  2,977.04   744.26     4.00 'פמוק 2R) 'מ 01 סנפ הבוג(  
      
ל"נכ תננגוסמ תיביטרוקד תשלושמ עורז     08.02.0915
'מ 8.8 דומעל םיאתמ רטוקב )םייקה תמגודכ(      
לש אבוגבו דצ לכל מ"ס 001 כ לש ךרואב      

  3,769.92 1,256.64     3.00 'פמוק )'מ 01 סנפ הבוג( 'מ021  
      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  3.8 ק ר פ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמ הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      

קובץ: שחמון 11   .../008 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     008 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םישגמ      
      
הבכו  ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.03.0150
ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ      
םע א"ק 01 'א 01 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
תורונ 1 ל דעוימ)דחא לודומ לעב(  ספא קותינ      
י"ת יפל םיעבצב םיקדהמ טאוו 07 - 004 לש      
.ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ      
ר"ממ 5.2 םישימג םיטוח י"ע םיטווחמו      
שגמה יקדהמ ,תולעמ 57 לש הרוטרפמטל      

  9,916.00   268.00    37.00 'פמוק .םוינימולא וא תשוחנ ילבכל ומיאתי  
      
וד יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.03.0155
- 2 ל ,ספא קותינ םע א"ק 01 'א 01 יבטוק      

  1,352.00   338.00     4.00 '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      

  1,012.05   337.35     3.00 '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      
תלצפמב תווצקב םייתסי לבכה .רוניצ ללוכ      
.קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמ      
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0200
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 6 ךתחבX5 ר"ממ  

 18,553.50    21.70   855.00 .ל"נכ רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0220
    )EPLX(  גוסמYX2N  561 ךתחבX ר"ממ  

 11,519.75    41.89   275.00 .ל"נכ רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0225
    )EPLX(  גוסמYX2N  61+52 ךתחבX3  
הייריע טרדנטס יפל היזכרמה( ל"נכ ר"ממ      

 87,824.90    69.98 1,255.00 .)טלפמוק הרקבהו דויצה לכ תא תללוכ רטמ   
      
תויזכרמ      
      
ןגומ ןיירושמ רטסאילופ ןוראב רואמ תויזכרמ      
    VU טרפ יפל הרוקמ ןוטב תחמוגב תונגומו.  
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../009 4434889-40 )2.61.40(  '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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19/03/2019
דף מס':     009 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןוטבמ דוסי ללוכ רואמל רפמא 36X3  היזכרמ     08.03.0395
.ח"חל דרפנ את םע ןיירושמ רטסאילופ ןוראו      
קספמ( ל"נכ ,ילמשחה דויצה לכ ללוכ      

 49,702.00 24,851.00     2.00 'פמוק .)לויכ תמיתח םע רפמא001  
      
הרואת תיזכרמל תיפקיה דוסי תקראה תעבט     08.03.0415
דוסיה לזרבל ךתורמ ןבלוגמ הדלפ ספ ללוכ      
ספבו היזכרמה סיסב לש דוסיה ןויצל רבוחמו      

    598.00   299.00     2.00 'פמוק .חולב מ"ס 4x04 ןבלוגמ הדלפ  
      
לידב הפוצמו תשוחנמ יושע תוקראה ספ     08.03.0420
תויקסידו םיגרבו תוזרבה םע מ"ס 51 כ ךרואב      

    165.60    82.80     2.00 'פמוק )תשוחנ וא/ו םוינמולא ילבכ רוביחל(  
      
הקראה      
      
תורעה      
      
.324080 ףיעס 80 טרפמ יפל      
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.03.0485
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

 55,489.28    24.64 2,252.00 .לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
      
04 קמועו מ"ס 06 רטוקב את ללוכ הקראה     08.03.0515
,םימ  זוקינ רוח ,ןוטבמ תיעקרק םע מ"ס      
טומ סופיט תינקית הקראה תודורטקלאו הסכמ      
םירוביחהו םירזיבאה לכ  ללוכ  תשוחנ / הדלפ      
.הביצח/הריפח םורט ןוטבמ את ללוכ םישורדה      

  5,366.70   596.30     9.00 'פמוק .טלפמוק העיבצו טוליש ללוכ  
      
הקראה ידיג לש ינקת רוביח רובע תפסות     08.03.0530
ךתח לכב , DLEWDAC תטישב םיפושחה      

    842.50   168.50     5.00 'פמוק .שרדנכ דיג  
      
תונוש      
      
יפל ,םילגד 2  הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.03.0590
התואמ רצוימ  555080 ףיעס  80  טרפמ      

  3,484.25    99.55    35.00 '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      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

  6,439.50   238.50    27.00 'פמוק . דוסיה ינפ לעמ םהבוג  
      
      

קובץ: שחמון 11   .../010 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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19/03/2019
דף מס':     010 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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      
שגמהמ ר"ממ 5.2X3 רוביח  לבכו םירזיבא      
רוביחה  רוזא  םוטיא תוברל עקת תיבל דעו      

  5,066.00   149.00    34.00 'פמוק טלפמוק - .םשג ימ תרידח תעינמל ןוקיליס י"ע  
      
הבוגבו 001 רטוקב הרואת דומעל הנגה תילוח     08.03.0605
לוח יולימ ןבל םודאב העיבצ ללוכ רטמ      

 52,500.00   750.00    70.00 דומעל דודיב תפטעמו 'חי   
      
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      

  5,964.00 2,982.00     2.00 2980. 'חי   
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.03.0665
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

  6,360.00 3,180.00     2.00 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
      
בוחר טוליש דומע לא רואמ דומעמ תורבחתה     08.03.0690
רוניצ תסנכה,הביצח ,הריפח תוברל ראומ      

  4,176.00   696.00     6.00 'פמוק .ןוטב ינוקיתו מ"מ 08 ירושרש  
      
ץוח תרואתל םיסנפ      
      
ספיליפ רביירד םע יביטרוקד הרואת ףוג     08.03.0910
    am035, הנקתהל ,םי"פצש וא תובוחר תראהל  
לכ לעב תיכנא עורז לע וא דומע שאר לע      
הניקת הקלדה/הלעפהל םישורדה םירזיבאה      
יפל טאוו DEL 67 תורונו סנפה ףוגב םינקתומ      
- תמגודכ 66PI הנגה תגרד ,ןימזמה תריחב      
קוושמ DEL 44 MUIDEM IAK PEVIF םגד      

131,936.00 4,256.00    31.00 'פמוק .מ"עב םיסדנהמ דערוא י"ע  
      
הווש וא תפרצ ןאירא םגד ץוח תרואתל סנפ     08.03.0916
גוס תחא הרונ ללוכ םוינימולא תקיצימ ךרע      
םיילניגרואה םירזיבאה לכו טאוו 052 לש ג"לנ      
,תצמ( תכות יפל ,הניקת הלעפהל םישורדה      
נ שגמ לע סנפה ףוגב םינקתומ )לבק ,קנשמ      
    )YX2N*3 5.2(טלפמוק )2R(. לבכ ללוכ ,ףלש  

 17,414.80 1,339.60    13.00 סנפל דעו שגממ רוביח 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../011 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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19/03/2019
דף מס':     011 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ספיליפ רביירד םע יביטרוקד הרואת ףוג     08.03.0920
    am035, הנקתהל ,םי"פצש וא תובוחר תראהל  
לכ לעב תיכנא עורז לע וא דומע שאר לע      
הניקת הקלדה/הלעפהל םישורדה םירזיבאה      
יפל טאוו DEL 83 תורונו סנפה ףוגב םינקתומ      
- תמגודכ 66PI הנגה תגרד ,ןימזמה תריחב      
קוושמ DEL 61 LLAMS IAK PEVIF םגד      

 24,640.00 3,080.00     8.00 'פמוק .מ"עב םיסדנהמ דערוא י"ע  
      
בחור :תודימב הרואת תייזכרמל ןוטב תוחמוג     08.03.0930
061( מ"ס 042 ללוכ הבוג ,מ"ס 081 םינפ      
,הריפח מ"ס 07 קמועו )עקרקה לעמ מ"ס      
בר לוענמ ,חפ תותלד ,ןויז ,סוסיב ,הביצח      

  4,648.00 4,648.00     1.00 .תינכות יפל לכה .הצעומ טדרנטס חירב 'חי   
      
תייזכרמ רוביח רובע למשחה תרבחל םולשת     08.03.0940
םולשת .למשחה תרבח תשרל רפמא 36 רואמ      
איצמיש תינובשחל םאתהב עצובי לעופב      

 56,000.00 28,000.00     2.00 'פמוק .ןלבקה  
      
iLAD תטישב תירלולוס הרקבו דוקיפ תדיחי     08.03.0950
טוויח תומאתה תוברל "םתלא" תרצות      
הכימת יושיר רובע םולשת ללוכ היזכרמב      

 15,000.00 15,000.00     1.00 .תיתנש הקזחאו 'חי   
      
ת ר ב ח ל  ת ו ד ו ב ע  7.8 ק ר פ  70.80 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה לע ,י"חח      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
.הדיחי      
      
י"חח תודובע      
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0050
ץניא 4 רטוקב רוניצה  ח"ח לש  םילבכ  רובע      
3.5 למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו      
טרסו מ"מ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ      
אל י"חחו הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת ןומיס      

  2,971.45    44.35    67.00 .)תרנצ תקפסמ רטמ   
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../012 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     012 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצחו הריפח     08.07.0120
יוסיכו דופיר ללוכ ,םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ ,לוח      
מ"ס 010 קמועב הריפחה המדא יפדוע קוליסו      
הבכישב םיחנומ 6" לש תורוניצ 3 ל בחורו      

    260.16    32.52     8.00 .רוניצ אלל ריחמה תחא רטמ   
      
רליפ( למשח תרבח רובע הרוקמ ןוטב תחמוג     08.07.0190
,מ"ס 08 םינפ  בחור :תודימב )לופכ םינומ      
,מ"ס  522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג      
, ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס  04 קמוע      

  5,964.00 1,491.00     4.00 'פמוק . סוליפו סוסיב  
      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.07.0200
הבוג מ"ס 061 םינפ בחור : תודימב למשח      
05 קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      

  5,667.00 1,889.00     3.00 'פמוק .סוליפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס  
      
למשחל תפתושמ הרוקמ ןוטב תחמוג     08.07.0220
בחור :תודימב "םיבהל" תמגודכ תרושקתו      
תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 022 םינפ      
ללוכ  מ"ס  04  קמוע ,מ"ס 522 )עקרקל      
תציחמ ,ןויז ,סוליפו סוסיב ,הביצח/ הריפח      
80 טרפמ יפל. עוצב טרפ יפל לכה הדרפה      
בג לולכי תרושקתה את .י"חח לש םיטרדנטסו      
.הנורוק יקדהמו תויטבמא תועבטו מ"מ 02 ץע      
תידי םע VU תנגומ רטסאילופ תלד ללוכ      

 10,084.00 2,521.00     4.00 'פמוק .קזב טרדנטס חירב-בר לוענמו  
      
למשחל תפתושמ הרוקמ ןוטב תחמוג     08.07.0230
ללוכ הבוגב "רמוע" םגד תמגודכ תרושקתו      
מ"ס 04 קמוע מ"ס 522 עקרקל תחתמו לעמ      
י"חח לש םיטרדנטסו 80 טרפמ יפל ,טרפ יפל      
תרושקתה את .סוליפו סוסיב הביצחהרח ללוכ      
רוזיפ תועבט,יבוע מ"מ 02 ץע בג לולכי      
תותלד ללוכ טרדנטס הנורוק יקדהמו תויטבמא      
חירב בר לוענמו רטסאיל TOH/ופ      

 10,645.53 3,548.51     3.00 'פמוק /קזב(טרדנטס  
      
םויס  לש יעקרק לע  אמייק  רב ןומיס עוצב     08.07.0320
)םילוורשה( םייעקרק  תתה  םירבעמה  תווצק      
80 טרפמ יפל ק"ת לבכ וא י"חח רובע ונכוהש      
ןויעוציב יטרפ יפלו  382080 ףיעס      
םוי .SA- EDAM ס  תווצק לש תוטנידרואוקה      

  6,795.58   295.46    23.00 'פמוק תינכותב ךמסומ דדומ י"ע .תרנצה  
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../013 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     013 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םע תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.07.0340
קוחב שרדנכ י"חח לש ךומנ חתמ ילבכ      
תינדי שושיג ,הריפח ,םילוורש ללוכ למשחה      
תונגה עוצב 'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועל      

 16,674.00   397.00    42.00 'פמוק .טרפ יפל לכה תוימרתו תוינכמ  
      
םע תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.07.0350
קוחב שרדנכ י"חח לש הובג חתמ ילבכ      
שושיג תריפח םנוטיב ,םילוורש ללוכ למשחה      
ללוכ 'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועב תינדי      

 11,920.00   596.00    20.00 'פמוק .טרפ יפל לכה תוימרתו תוינכמ תונגה עוצב  
      
ת ר ו ש ק ת  'ב ע  8.8 ק ר פ  80.80 ק ר פ  ת ת       
ם י י נ ש מ  ם י ר י צ  ,י ש א ר  ר י צ  ק ז ב  ת ר ב ח ל       
ת י פ צ ת ו       
      
,ישאר ריצ קזב תרבחל תרושקת תודובע      
.)רהה רוזא 1 רוזאב( תיפצתו םיינשמ םיריצ      
      
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      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../014 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     014 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  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      
הריפח  ללוכ        B 003 ןייוזמ ןוטב י"ע 'מ      
, ותומדקל חטשה  תרזחהו אתל  ביבסמ      
ןוקיתו השדחה תרגסמה ןוטיב תללוכ הדובע      
תלבוה תוברל ךרוצה  תדימב בוגה גג      

  1,673.85   557.95     3.00 'פמוק בעה רתאל ןסחמהמ השדחה תרגסמה  
      
רטוקב םינק 4-2 תחנהל הלעת תריפח     08.08.0900
חישק C.V.P - מ )6"-8"( מ"מ 002-061      
021 דע קמועב שרדנכ הכישמ טוח  תוברל      

 60,697.00    91.00   667.00 .ינקית ןומיס טרסו לוח דופיר ללוכ מ"ס רטמ   
      
021 דע קמועב הלעתב רופחה רמוחה תפלחה     08.08.0901
לוחב ) 8" דע רטוקב םינק 2 דע םע( מ"ס      
קודיה ךות םיעצמה תיתחת דע 444 כ"מפמ      
תלבקל דע מ"ס 02 לש תובכשב רקובמ      
רופחה  רמוחה  יונפ תוברל ,89% לש תופיפצ      
תויחנהו טרפ יפל  לכה ,חוקפה הרויש םוקמל      

 25,333.00    49.00   517.00 .רתאב  טקייורפה תלהנמ קזבה חקפמ רטמ   
      
י"ת יפל מ"מ 061( 6" חישק C.V.P רוניצ     08.08.0902
ירמוח לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס )858      
לכה )םירסייפס( תוכומתה םימטאה ,רוביחה      
הכישמ טוח תוברל 858 ילארשי ןקת יפל      
הריפחב חנומ מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופ      
קרפ קזב לש דחוימ טרפמ יפל  לכה  הנכומ      

 23,310.00    70.00   333.00 .)מ"מ 7.7 ןפוד יבוע( .טרפו 2701 רטמ   
      
י"ת יפל מ"מ 002( 8" חישק C.V.P רוניצ     08.08.0903
ירמוח לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס )858      
לכה )םירסייפס( תוכומתה םימטאה ,רוביחה      
הכישמ טוח תוברל 858 ילארשי ןקת יפל      
הריפחב חנומ מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופ      
קרפ קזב לש דחוימ טרפמ יפל  לכה  הנכומ      

 26,772.00    92.00   291.00 .)מ"מ 8.01 ןפוד יבוע( .טרפו 2701 רטמ   
      
ו פ ר ט  ת נ ח ת  ת מ ק ה  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,למשח תרבח רובע ופרט ירדח תמקה     08.09.0010
לכמ םירושיא תלבקו םימואית ,תוינכות תנכה      
הינב רתיה תלבק ,םיטנוולרה םימרוגה      
תושרדנה תורגאה לכ םולשת ,הנחתה תמקהל      
תרבחל הנחתה תריסמ ,)ךרוצה תדימב(      
רובע קרו ךא םולשת ללוכ הז ףיעס .למשחה      
וניא הז ףיעס .םימואת עוציב תורגא ,ןונכת      

 40,000.00 10,000.00     4.00 'פמוק .הנבמה תמקה רובע םולשת ללוכ  
      
      

קובץ: שחמון 11   .../015 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     015 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ינכט טרפמ יפל ופרט תנחת לש תוריק יופיח     08.09.0020
עצובת הדובעה .הינבה רתיה יאנתו דחוימה      
ןמויב בתכב חקפמה הארוהל םאתהב קרו ךא      

 64,000.00 16,000.00     4.00 'פמוק .הדובעה   
      
לדוגב( טלפמוק ופרט רדח תמקה ןיגב םולשת     08.09.0030
ינקתו תויחנה וא/ו תושירד יפ לע )1 יאנש      
רוציי ,ינלבק חוור :ללוכ ריחמה , למשח תרבח      
, תוברל רתאב רדחה לש הנקתהו הלבוה ,      
רדחה תריסמו סוסיבו  רפע ,הנכה תודובע      

316,532.00 158,266.00     2.00 'פמוק .למשח תרבחל  
      
לדוגב( טלפמוק ופרט רדח תמקה ןיגב םולשת     08.09.0040
ינקתו תויחנה וא/ו תושירד יפ לע )2 יאנש      
רוציי ,ינלבק חוור :ללוכ ריחמה , למשח תרבח      
, תוברל רתאב רדחה לש הנקתהו הלבוה ,      
רדחה תריסמו סוסיבו  רפע ,הנכה תודובע      

491,774.00 245,887.00     2.00 'פמוק .למשח תרבחל  
      
טלפמוק ופרט רדח תמקה ןיגב םולשת     08.09.0050
וא/ו תושירד יפ לע ) יאנש לכל תפסות(      
:ללוכ ריחמה , למשח תרבח ינקתו תויחנה      
רדחה לש הנקתהו הלבוה , רוציי ,ינלבק חוור      
סוסיבו  רפע ,הנכה תודובע , תוברל רתאב      

 87,522.00 87,522.00     1.00 'פמוק .למשח תרבחל רדחה תריסמו  
      
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
,ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ ו  ת ו ב ח ר       
      
רמג מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0190
תונוש תודימב "הנויד לטקוק/ןוטסרפוס"      
הרדסה" םיטרפב טרופמכ םינוש םינווגו      

246,000.00   123.00 2,000.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות "תיראינל ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0290

 17,700.00   118.00   150.00 . עבצ ספסוחמ רמגב ,"ופי" ר"מ   
      
גוסמ, מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0400

  8,153.50   163.07    50.00 .םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא ר"מ   
      
העונת לגעמב הרטעל המורט הפש ןבא     40.01.0540
םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס 05/52/52  תודימב      

  3,771.90   114.30    33.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תואפב ןטק רטמ   
      
(תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0640

 96,160.00    60.10 1,600.00 ).ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה 71/001/52 רטמ   
      

קובץ: שחמון 11   .../016 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     016 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     40.01.0650
דוסי ללוכ ריחמה .    ( מ"ס 32/001/32      

 50,622.00    66.00   767.00 ).ןוטב תנעשמו רטמ   
      
העונת יאל 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0660
דוסי ללוכ ריחמה.   (מ"ס 32/52/32 תודימב      

  3,577.20   108.40    33.00 ).ןוטב תנעשמו רטמ   
      
העונת יאל 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0670
דוסי ללוכ ריחמה.  (מ"ס 32/05/32 תודימב      

  2,570.70    77.90    33.00 .)ןוטב תנעשמו רטמ   
      
היצח רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.01.0680
ריחמה.   (רופא ןווגב מ"ס 51/05/32 תודימב      

  1,235.85    74.90    16.50 ).ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.01.0700

 49,330.00    49.33 1,000.00 ) ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה .  (רופא רטמ   
      
תודימב 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0900
הכרדמה רושימ ןיב שרפהה, (מ"ס 71/52/52      
דוסי ללוכ ריחמה). מ"ס 51 שיבכה רושימל      

165,140.50   101.50 1,627.00 .ןוטב תנעשמו רטמ   
      
תודימב 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0910
דוסי ללוכ ריחמה). ל"נכ, (מ"ס 71/05/52      

 22,604.40    82.80   273.00 .ןוטב תנעשמו רטמ   
      
(תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0920

 54,450.00    66.00   825.00 ).ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה 71/001/52 רטמ   
      
40.2 ק ר פ  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
יופיח אלל ןייוזמ 03-ב ןוטבמ םיכמות תוריק     40.02.0090
,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,דוסי ללוכ .ןבא      
לכו ריקה ןויז ,רפע תודובע ,םירפת ,םיזקנ      
ריקה עוציב וצל םישורדה םירמוחה תודובעה      
חותיפ ינפ הבוג דע תוינכתב טרופמכ תומלשב      

 86,377.20 1,439.62    60.00 .)הכרדמ וא( םיננכותמ םינוילע ק"מ   
      
יופיח רובע 090.20.04.10 ףיעסל תפסות     40.02.0900

 32,760.00   546.00    60.00 לכירדאה לש טרפ יפל ןבאב םיכמות תוריק ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../017 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     017 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
תינכתה פ"ע היהי לוורש רטוק - םילוורש      
סנכנה רוניצה רטוקמ לופכ תוחפל רטוקבו      
חטשל ןנוגמ חטשמ ועיגי םילוורשה .לוורשב      
תרוקיב אתל תרוקיב אתמ ו/וא ןנוגמ      
      
וא/ו הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
תיתחת שע לוחב יוסיכ,לוורשה תנמטה,הביצח      
רוביח .ותומדקל חטשה תרזחהו םיעצמה      
הריפחה יוסיכו תושדח וא/ו תומיק תוחושל      
.טרפמה י"פע לכה      
      
5.21 גרדב 4 " רטוקב C.V.P לוורש     41.02.0235

 53,104.00    33.19 1,600.00 בלושמ בוחר ללוכ.)שיבכ( רטמ   
      
םע ללוכ םירזיבא תחוש/ןוטב תכירב ריחמ      
לש "ןרומ" םגד תמגודכ הדלפ הסכמו תעבט      
בותיכו הייריעה םשו למס םע ,ע"ש וא "ןקלוו"      
:ללוכ ריחמה . ןוט 8 סמועל הייקשה תכרעמ      
לכו םירבחמ ,םירזיבא ,הנקתה ,הקפסא      
תושורדה תודובעה      
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.02.0530

 39,627.36 1,100.76    36.00 הייקשה בותיכ םע הסכמ 'חי   
      
ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
העובצותנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.01.0010
ןוגיע ללוכ,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב      

 77,280.00   386.40   200.00 תוריקל וא עקרקל ןוטיבו רטמ   
      
0.2 הבוגב לזרב ידומע םע תכתורמ תשר רדג     44.01.0050
ט"בהשמ םגד מ"ס 05 -כ ךרואב ןרקו 'מ      
םע וא ריק שארל ןגועמ רונתב עובצו ןוולוגמ      
םיטרפ יפל ןוטב תפצרב / המדאב תודוסי      

 23,920.49   451.33    53.00 .220/9002/820S-ו f620S/220/9002 רטמ   
      
'מ 2 הבוגבו 'מ 01.1 בחורב  שפשיפ רעש     44.01.0070
תאולימ םע לזרב תרגסמ ,רונתב עובצו ןוולוגמ      
ןוילע לעונ םייטורח םיריצ ללוכ תכתורמ תשר      

 10,166.88 3,388.96     3.00 .עקרקב ןטובמו ןגועמ.קתר לוענמו ןותחתו 'חי   
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../018 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     018 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תירוכסיא רדגב הזוח יפל הדובעה חטש רודיג     44.01.0910
םידומע ללוכ מ"מ 8.0 יבועב 'מ 2 הבוגב      
לש תדחוימ השקב יפל עקרקל םינגועמ      
תונומתו םירויצ ללוכ ריחמה .ןימזמה      

 66,400.00   132.80   500.00 .תימוקמה תושרה לש תושירדלםאתהב רטמ   
      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
0.15 ק ר פ  ת ת  00.15 ק ר פ  ת ת       
      
0.15 קרפ תת      
      
לכ קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה יריחמ      
רשואמ הכיפש רתאל היחמצ/תלוספ/רמוח      
טעמל ,חקפמה רושיאבו והשלכ קחרמב      
.ךרוצה תדימב הרגא םולשת      
      
יחטשל הרבעהו הלבוה םיללוכ ע"ע יריחמ      
קחרמ לכב רשואמ הכיפש רתאל וא/ו יולימ      
רוזיפו טקיורפה לש עוציב תולובגמ שרדייש      
.חקפמה רושיאבו תובכשב      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
הרבדה ,םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     51.01.0100
לוחכ רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל השעית      
40.40.20.14, דע 00.40.20.14 םיפיעס      
רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל עקרק יוטיחו      

 16,843.20     1.76 9,570.00 50.20.14ףיעסלוחכ ר"מ   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.01.0110

  6,849.30     7.90   867.00 . קוליסו יוניפ תוברל שרדייש ר"מ   
      

  8,964.00    10.80   830.00 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  51.01.0130
      
יוניפ תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     51.01.0150

 27,128.60    15.80 1,717.00 .קוליסו ר"מ   
      
תוברל דומע לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.01.0170

    427.70    61.10     7.00 .קוליסו יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ 'חי   
      
רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     51.01.0190

 14,462.00   516.50    28.00 .הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש 'חי   
      
      

קובץ: שחמון 11   .../019 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     019 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.01.0330

  3,726.00    13.80   270.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
יוניפ תוברל אוהש גוס לכמ תשר רדג קוריפ     51.01.0440

  1,064.00    26.60    40.00 .קוליסו רטמ   
      
מ''ס 0.01-0.0 הנתשמ יבועב טלפסא ףוצרק     51.01.0510

 31,600.00     7.90 4,000.00 .קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל ר"מ   
      
תלבקו העונת ץעוי ידי לע עוציב  יבלש ןונכת     51.01.0520
וא/ו לארשי תרטשמ ,תליא תייריעמ םירושיא      
םישיבכל םישיבכ תורבחתהל .רחא םרוג לכ      
עוציב ךרוצל וא ,שיבכב רכיכ עוציבו םימייק      
קוריפ תודובע ךרוצל וא םייק שיבכב תויתשת      
ירזיבא תקפסא ףסונב ,תוכרדמ תיינבו      
הקפסא ללוכ עוציב יבלש תוינכת יפל תוחיטב      
החטבא תוצובקו תוחיטב ירזיבא ,הקוזחת,      
םאתהב תויתרגש אל תועשב הדובע ללוכ      
לכ ךלהמב םימה דיגאתו הייריעה תושירדל      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק טקיורפה תפוקת  
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
לעמ עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.02.0070

391,476.80    22.88 17,110.00 . ק"מ 000,01 ק"מ   
      
עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.02.0140

  5,040.75    30.55   165.00 .גוס לכמ תולעתל ק"מ   
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

 72,000.00     3.00 24,000.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
דע לש הבוגל םיחטש לש רקובמ קודיהו רושיי     51.02.0180
רמוח( תובכשב יולימ וא/ו הריפחב מ"ס 04      

 46,320.00     7.72 6,000.00 .)'חיה ריחמב לולכ יולימה ר"מ   
      
םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה     51.02.0200

113,190.00     4.90 23,100.00 .קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב ק"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     51.02.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
ימוקמה רמוחה תמאתהו הנשי םא תלוספה      
,דחוימה טרפמה תשירדל וא ,ררבנ רמוחל      
יחטשמ ותלבוה ,ונוסחיא  תוברל      
,)מ"ק 51 דע( יולימה ירוזאל הסירג/הריפחה      
02 דע יבועב תובכשב רקובמ קודיהו רוזיפ      

404,651.50    23.65 17,110.00 מ"ס ק"מ   
      
      

קובץ: שחמון 11   .../020 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     020 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וא תלוספ קוליס רובע הריפחה ריחמל תפסות     51.02.0900

126,000.00    36.00 3,500.00 השרומ רתאל דע רפע יפדוע ק"מ   
      
א ב ו מ  י ו ל י מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
51 מ הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0120
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס-      

673,861.40   104.20 6,467.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ ק"מ   
      
02 דע הבכש יבועב תוכרדמב'  א גוס עצמ     51.03.0140
יפל 001% לש רקובמ קודיהה רחאל ,מ"ס      

144,691.40   114.20 1,267.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   
      
יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס ם"וגא תיתשת     51.03.0180
מ"ס 02 וא מ"ס 51 וא מ"ס  21 לש הבכש      
יפל 001% לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל      

141,461.10   129.90 1,089.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   
      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  40.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו ע ס י מ ב       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     51.04.0090

576,322.50    32.50 17,733.00 01-86GP.ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     51.04.0170

201,640.00    28.40 7,100.00 01-86GP.ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב 91צ"את     51.04.0210

 20,842.80   315.80    66.00 01-86GP.ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 5.21 צ"את     51.04.0250

 91,185.60    31.40 2,904.00 01-86GP.ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      

 37,200.60     1.80 20,667.00 .ר"מ/ג"ק 1 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.04.0380
      

 10,295.00     1.45 7,100.00 .ר"מ/רטיל 52.0 רועישב החאמ ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.04.0390
      

  2,655.90    22.70   117.00 .שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  51.04.0410
      
ת ו נ ו ש  90.15 ק ר פ  ת ת       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.09.0030

  9,169.70   195.10    47.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.09.0040

  9,108.00   151.80    60.00 .דומע אלל 'חי   
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../021 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     021 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,מ"ס 21 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0050

  5,499.00     3.00 1,833.00 ).וטנ העיבצ יפל הדידמ. (אלמ ןבל רטמ   
      
דע מ"ס-02 מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.09.0060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52      

  4,708.90    21.70   217.00 ).וטנ העיבצ ר"מ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.09.0070

  3,271.80    24.60   133.00 ).וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ר"מ   
      

 22,050.00     4.90 4,500.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.09.0110
      
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י ו ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
ןומעפ אלל  035 י"ת יפל הדלפ תורוניצ     57.01.0058
הפיטע םע 23/5" ןפוד יבוע, 3" רטוקב ךותירל      
יופיצו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח      
ץוחבמ עובצ וא/ו יעקרק תת ןקתומ טלמ םינפ      
םיעטקב ,םיחפס ללוכ , תיליע הנקתהב      

    186.00   186.00     1.00 .f62S/220/9002 טרפ יפל ,םירצק רטמ   
      
ןומעפ אלל  035 י"ת יפל הדלפ תורוניצ     57.01.0064
הפיטע םע 23/5" ןפוד יבוע, 3" רטוקב ךותירל      
יופיצו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח      
ץוחבמ ,עצ וא/ו יעקרק תת ןקתומ טלמ םינפ      
ללוכ .f62S/220/9002 תיליע הנקתהב      

    876.48   146.08     6.00 טרפ יפל ,םירצק םיעטקב ,םיחפס רטמ   
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.01.0066
ןפוד יבוע 01" רטוקב ךותירל הדח הזאפ      
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע  23/5"      
עקר חנומ טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת      
םירצק םיעטקב , .f32S/220/9002 קמוע לכל      

  2,086.02   347.67     6.00 טרפ יפל םיחפס ללוכ רטמ   
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ      
,תינוציח העיבצו טלמ לש ימינפ יופיצ      
וא ןוטב ינדא לע וא תוריק לע םיולג םינקתומ      
ןפויבועבו םינוש םירטקב ,םירחא םיטנמלא      
,שרדנכ םיגוסה לכמ םיחפס ללוכ( הנוש      
) 'וכו םיקבח ,תולוזנוק      
      
םע 23/5" ןפוד יבועו 8" רטוקב הדלפ תורוניצ     57.01.0142
ןקתומ ,תינוציח העיבצו טלמ לש ימינפ יופיצ      
טרפ יפל םיחפס ללוכ םירצק םיעטקב,יולג      

    812.31   270.77     3.00 S23f/2009/022. רטמ   
      

קובץ: שחמון 11   .../022 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     022 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
61/3" ןפוד יבועו 01" רטוקב הדלפ תורוניצ     57.01.0144
,תינוציח העיבצו טלמ לש ימינפ יופיצ םע      
יפל םיחפס ללוכ םירצק םיעטקב יולג ןקתומ      

    957.12   319.04     3.00 .f32S/220/9002 טרפ רטמ   
      
םיאת תנקתהו םימ יווק תחנה עוציב :הרעה      
75 קרפ יללכ טרפמ יפל רפע תודובע ללוכ      
,הביצח וא/ו הריפח תוברל,דחוימה טרפמהו      
וא/ו רשואמה רתאל ףדוע הריפח רמוח קוליס      
יולימ ,לוח תפיטעו עצמ ללוכ ,לוורשב הלחשה      
טרפ יפל הלעתה קמוע אולמב לוחב רזוח      
    c2S/220/9002 הנבמ תיתחת םור דע  
ךותירל םירזיבא תוברל ,הכרדמה/שיבכה      
םיטרפב טרופמכ לכה ילמשח      
םימ יווק תחנהל תודובע עוציב.םיטרפמבו      
75 קרפ יללכ טרפמ יפל רפע תודובע ללוכ      
תנקתהו תרנצה תחנה .דחוימה טרפמהו      
רמוח קוליס ,הביצח וא/ו הריפח תללוכ םיאתה      
תימוקמה תושרה י"ע רשואמ אלדוע הריפח      
לוורשב לחשומ וא/ו ,הביבסה תוכיאל דרשמהו      
לוחב רזוח יולימ ,לוח תפיטעו עצמ ללוכ      
טרפ יפל הלעתה קמוע אולמב      
    c2S/220/9002 הנבמ ת יתחתר דע  
ילמשח ךותירל םיחפס תוברל הכרדמה/שיבכה      
.םיטרפמבו םיטרפב טרופמכ לכה      
      
9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ :הרעה      
םע קמוע לכב עקרקב םיחנומ ,21 גרדב      
םיחפס ללוכ םינוש םירטקב ,לוח תפיטע      
.ילמשח ךותירל      
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0194

 32,935.89   138.97   237.00 מ"מ 36 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0196

 28,686.42   151.78   189.00 מ"מ 57 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0198

  1,297.03   185.29     7.00 מ"מ 09 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0200

 88,998.00   211.90   420.00 מ"מ 011 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0204

186,276.00   310.46   600.00 מ"מ 061 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
21 גרד  9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0208

225,023.22   496.74   453.00 מ"מ 522 רטוקב  ל"נכ רטמ   
      
      

קובץ: שחמון 11   .../023 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     023 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0212

404,636.70   586.43   690.00 מ"מ 082 רטוקב 21 רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0214

165,139.36   607.13   272.00 מ"מ 513 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.01.0306
הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
קמוע לכבו רטוק לכב םימ תרנצ תחנה ךרוצל      
ינפל  בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו      
-ב  רזוח יולימו הנבמה רוזחש תוברל החיתפה      

 14,744.40   268.08    55.00 .הכרדמ וא\ו שיבכה הנבמל דע MSLC רטמ   
      
םע ,'מטא 61 לש הדובע ץחלל ףוגמ :הרעה      
הטסורינ ריצו ןסליר ינוציח יופיצו ימינפ יופיצ      
וא לאפר י"ע קפוסמ LRT/SRT םגד 613      
,םיידגנ םינגוא תוברל ,רשואמ .ע.ש:הרעה      
טרפמב טרופמכ לכה 'וכו החיתפ לגלג      
.דחוימה      
      

  5,824.92   970.82     6.00 'פמוק 2" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0314
      

  6,262.50 2,087.50     3.00 'פמוק 3" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0316
      

104,723.06 2,435.42    43.00 'פמוק 4" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0318
      

 27,737.73 3,081.97     9.00 'פמוק 6" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0320
      

 26,837.90 5,367.58     5.00 'פמוק 8" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0322
      

 25,348.65 8,449.55     3.00 'פמוק 01" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0324
      

 64,410.96 10,735.16     6.00 'פמוק 21" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0326
      
לש הדובע ץחלל םימל בלושמ ריווא םותסש      
הסינכב ףוגמ ללוכ וניא ריחמה 'מטא 61      
      
םגד 2" רטוק םימל בלושמ ריווא םותסש     57.01.0382

  9,544.00 2,386.00     4.00 'פמוק B040 D רשואמ .ע .ש וא זילפ סיסב םע.  
      
םע דדוב 3" רטוקב שא יוביכ טנרדיהל 'א בלש     57.01.0396
ןגוא םע םויס תוברל 4" רטוקב יתשורח ףיקז      
טרפל םאתהב הריבשה ןקתמ ינפל רוויע      

 21,860.60 1,093.03    20.00 'פמוק .2009/022/S8a  
      
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../024 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     024 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םע דדוב 3" רטוקב שא יוביכ טנרדיהל 'ב בלש     57.01.0398
ןקתמ  תוברל 4" רטוקב יתשורח ףיקז      
רוביחו ךרוצה פ"ע הבוג תמאתה ,הריבשה      

 47,722.80 2,386.14    20.00 'פמוק .a8S/220/9002 טרפל םאתהב םייק ףיקזל  
      
08 רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0420
סמועל  תימורט הרקת תוברל קמוע לכב מ"ס      
םגד תמגוד ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21      
מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "521B 33-למרכ"      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות      
דיגאת \ תושרה םע םואיתבו פ"ע בותיכ      
תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש ,למס לולכיש      

 15,792.28 2,256.04     7.00 .220/9002/3c7S טרפ יפל ץצח תפצרו 'חי   
      
001 רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0422
סמועל  תימורט הרקת תוברל קמוע לכב מ"ס      
םגד תמגוד ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21      
מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "521B 33-למרכ"      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות      
דיגאת \ תושרה םע םואיתבו פ"ע בותיכ      
תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש ,למס לולכיש      

 38,966.62 2,783.33    14.00 .220/9002/3c7S טרפ יפל ץצח תפצרו '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      

 23,312.38 3,330.34     7.00 .220/9002/3b7S טרפ יפל ץצח תפצרו 'חי   
      
521 רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0425
סמועל  תימורט הרקת תוברל קמוע לכב מ"ס      
םגד תמגוד ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21      
חתפע 1B גוסמ "55 למרכ" וא "33-למרכ"      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      
םש ,למס לולכיש דיגאת \ תושרה      
טיפל ץצח תפצרו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה      

 41,462.70 2,764.18    15.00 S7b3/2009 022 . 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../025 4434889-40 )2.61.40(  '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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19/03/2019
דף מס':     025 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
051 רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0426
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      

 42,045.66 4,671.74     9.00 .220/9002/3b7S טרפ יפל ץצח תפצרו 'חי   
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.01.0438
עוציבה (  ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת      
חקפמה רושיאבו השירדב הנתומ םולשתהו      

  1,868.68   467.17     4.00 .הדובע ןמוי םושיר ךות 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.01.0440
עוציבה ( ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
חקפמה רושיאבו השירדב הנתומ םולשתהו      

 15,093.59   486.89    31.00 .הדובע ןמוי םושיר ךות 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.01.0442
עוציבה (   ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
חקפמה רושיאבו השירדב הנתומ םולשתהו      

  3,104.65   620.93     5.00 .הדובע ןמוי םושיר ךות 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.01.0444
עוציבה ( ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
חקפמה רושיאבו השירדב הנתומ םולשתהו      

    676.12   676.12     1.00 .הדובע ןמוי םושיר ךות 'חי   
      
וקל 3" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0450

  1,043.75 1,043.75     1.00 'פמוק 3" -6" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  
      
2"-3" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0452

  2,286.60 1,143.30     2.00 'פמוק 8" -01" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  וקל  
      
וקל 4" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0454

  1,192.58 1,192.58     1.00 'פמוק 4" -6" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  
      
וקל 4" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0456

  1,431.09 1,431.09     1.00 'פמוק 8" -01" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  
      
וקל 6" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0460

  3,181.52 1,590.76     2.00 'פמוק 6" -8" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  
      
וקל 6" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0462

  1,739.58 1,739.58     1.00 'פמוק 01" -21" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../026 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     026 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וקל 8" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0466

  1,888.41 1,888.41     1.00 'פמוק 8" -21" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  
      
21" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0472

  9,393.75 3,131.25     3.00 'פמוק והשלכ רטוקב והשלכ גוסמ םייק וקל  
      
הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.0484
יטרדנטסה טרפ יפל )3" ףיקז( 2" רטוקב      
    a81S/220/9002 וא\ו תחתמ רבעמ תוברל  
טיס יו יפ לוורש םע םייק רדג וא\ו ןוטב ריק      

  8,349.96   695.83    12.00 .שרדנה םוקמב מ"מ 002 רטוקב 'חי   
      
רוביח וא דדוב יתיב רוביח תנכהל תפסות     57.01.0486
ךותב ןליתאילופ רונצמ 2" רטוקב הייקשהל      

  4,175.04   347.92    12.00 .ןוטב םע לוורש 'חי   
      
הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.0488
יטרדנטסה טרפ יפל )4" ףיקז( 4" וא 3" רטוקב      
     f9S,g9S/220/9002 תחתמ רבעמ תוברל  
יו יפ לוורש םע םייק רדג וא\ו ןוטב ריק וא\ו      

 23,867.28   994.47    24.00 .שרדנה םוקמב מ"מ 052 רטוקב טיס 'חי   
      
רוביח וא דדוב יתיב רוביח תנכהל תפסות     57.01.0490
ןליתאילופ רונצמ 4" וא  3" רטוקב הייקשהל      

 11,921.76   496.74    24.00 .ןוטב םע לוורש ךותב 'חי   
      
םגד 01" רטוקב ינוסכלא וק ןנסמ     57.01.0901
    61-C-Y-00-F07-01-WW וא דמרב תרצות  
f32S/220/9002 טרפב טרופמכ רשואמ .ע.ש      

  5,295.40 5,295.40     1.00 .דחוימה טרפמבו 'חי   
      
"evatcO" םגד 8" רטוקב ינוסהרטלוא םימ דמ     57.01.0902
טלפ םע רשואמ .ע.ש וא הילד דרא תרצות        
רוביח ללוכ 02-4Am תיגולנא האיציו ילמשח      

 12,416.80 12,416.80     1.00 'פמוק .תמיי תבשחוממ םימ ינומ תאירק תכרעמל  
      
טרפ יפל םירזיבא וא/ו תרנצל הכימת     57.01.0903

    766.92   255.64     3.00 S25a/2009/022. 'חי   
      
05-04 רטוקב בלוצמ ןליתאילופמ זוקינ תרנצ     57.01.0904
םיחפס תוברל ריווא םותסשמ 51 גרד מ"מ      
תנוולוגמ הדלפמ תולש ללוכ ,ילמשח ךותירל      

  1,650.00   150.00    11.00 .תומלשב f62S/220/9002 טרפ יפל תוכימתו רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../027 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     027 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ 1" רטוקב שרגמל דדוב םימ רוביחל הנכה     57.01.0911
תרנצ יעטק ,קקפב רוגס 1" ינוסכלא ףוגמ      
מ"מ 04 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ      
,םירטמ 0.3 ךרואב יעקרק תת עטק תוברל      
ץצח יולימ םע לוורש ,ילמשח ךותירל םיחפס      

 11,760.00   470.40    25.00 .220/9002/9S טרפ יפל לכה ,הזר ןוטבו 'חי   
      
04 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0927
ללוכ ,ילמשח ךותירל םיחפס תוברל מ"מ      
ףדוע הריפח רמוח קוליס ,הביצח וא/ו הריפח      
דרשמהו תימוקמה תושרה י"ע רשואמ רתאל      
יולימ ,לוח תפיטעו עצמ ללוכ ,הביבסה תוכיאל      
89% -ל רקובמ קודיהב תובכשב לוחב רזוח      
דע הלעתה קמוע אולמב .ו.ה.ש.א.א .דומ יפל      
ינפ( ליבש וא/ו שיבכה ,הכרדמה תיתש םורל      
ןומיס טרס ,טרפ יפל )רפע תודובע רחאל חטש      
הפיטש ,ץחל תקידב עוציב ,בותיכ םע לוחכ      

    705.60    78.40     9.00 . םיטרפמבו םיטרפב טרופמכ לכהו יוטיחו רטמ   
      
לכה ללוכ 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0928
ךותירל םירזיבא ללוכ ,מ"מ 05 רטוקב  ל"נכ      

  2,956.80    89.60    33.00 .ילמשח רטמ   
      
וקל 8" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0930

  2,240.00 2,240.00     1.00 .והשלכ רטוקב והשלכ גוסמ םייק 'חי   
      
.ע.ש וא ביגש תרצות 1" רטוקב ירודכ זרב     57.01.0931
לכה ללוכ תורפסומטא 61 ץחלל םיאתמ      

    150.00   150.00     1.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ 'חי   
      
.ע.ש וא ביגש תרצות 2" רטוקב ירודכ זרב     57.01.0932
לכה ללוכ תורפסומטא 61 ץחלל םיאתמ      

  3,136.00   448.00     7.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ 'חי   
      
ללוכ 4" רטוקב דיתעב םימ וק רוביחל הנכה     57.01.0935
011 רטוקב ילמשח ךותירל וק הצק םיחפס      

  1,200.00   600.00     2.00 'פמוק .220/9002/56S טרפ יפל מ"מ  
      
ללוכ 6" רטוקב דיתעב םימ וק רוביחל הנכה     57.01.0936
061 רטוקב ילמשח ךותירל וק הצק םיחפס      

    742.56   742.56     1.00 'פמוק .220/9002/56S טרפ יפל מ"מ  
      
.ע.ש וא תורוד תרצות 2" רטוקב ינוסכלא ףוגמ     57.01.0960
לכה ללוכ תורפסומטא 61 ץחלל םיאתמ      

  2,045.12   292.16     7.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../028 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     028 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ 6" רטוקב דיתעב םימ וק רוביחל הנכה     57.01.0962
061 רטוקב ילמשח ךותירל וק הצק םיחפס      

    511.28   511.28     1.00 'פמוק .220/9002/56S טרפ יפל מ"מ  
      
ללוכ 8" רטוקב דיתעב םימ וק רוביחל הנכה     57.01.0963
522 רטוקב ילמשח ךותירל וק הצק םיחפס      

  3,200.00   800.00     4.00 .220/9002/56S טרפ יפל מ"מ 'חי   
      
ללוכ 21" רטוקב דיתעב םימ וק רוביחל הנכה     57.01.0965
513 רטוקב ילמשח ךותירל וק הצק םיחפס      

    876.48   876.48     1.00 'פמוק .220/9002/56S טרפ יפל מ"מ  
      
הדובעה עוציב ןיגב סיסבה יריחמל תפסות     57.01.0970
הדלפ לוורשה רוניצ תחנהו הקפסא לבא ,ל"נכ      

  7,755.94   209.62    37.00 .23/5" .ד.ע םוקמב 61/5" .ד.ע רטמ   
      
488 י"ת יפל מ"מ 054 רטוק .C.V.P לוורש     57.01.0971
םיעטקב תוינכת יפל ןקתומ 8NS גוסמ      
ילענ ללוכ ,'וכו תוגרדמ ןוגכ םילושכמ רבעמב      
קחרמב םינקתומ םייתשורח קיטסלפמ ךמס      
םילוורש תווצק ירגסו לוורשה ךרואל 'מ 5.1      

 26,800.00   400.00    67.00 .רשואמ ע"ש וא XEMID תרצות המגוד ימוגמ רטמ   
      
6 גרד מ"מ 002 רטוק ןליטאילופ לוורש     57.01.0972
ילענ ללוכ ,'וכו תוגרדמ ןוגכ םילושכמ רבעמב      
קחרמב םינקתומ םייתשורח קיטסלפמ ךמס      
םילוורש תווצק ירגסו לוורשה ךרואל 'מ 5.1      

  3,600.00   180.00    20.00 .רשואמ ע"ש וא XEMID תרצות המגוד ימוגמ רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.01.0975
עוציבה ( ןוט 52 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
חקפמה רושיאבו השירדב הנתומ םולשתהו      

  1,082.46   360.82     3.00 .)הדובע ןמוי םושיר ךות 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.01.0976
עוציבה (   ןוט 52 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
חקפמה רושיאבו השירדב הנתומ םולשתהו      

  1,840.60   460.15     4.00 .)הדובע ןמוי םושיר ךות 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.01.0977
עוציבה( ןוט 52 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
חקפמה רושיאבו תשירדב הנתומ םולשתהו      

  2,503.28   625.82     4.00 )הדובע ןמוי םושיר ךות 'חי   
      
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../029 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     029 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב  י ו ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ בויב יווק תחנהל תודובע עוציב :הרעה      
טרפמהו 75 קרפ יללכ טרפמ יפל רפע תודובע      
תללוכ םיאתה תנקתהו תרנצה תחנה .דחוימה      
ףדוע הריפח רמוח קוליס ,הביצח וא/ו הריפח      
דרשמהו תימוקמה תושרה י"ע רשואמ רתאל      
יולימ ,לוח תפיטעו עצמ ללוכ ,הביבסה תוכיאל      
טרופמכ לכהו c2S/220/9002 טרפ יפל רזוח      
.םיטרפמבו םיטרפב      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0058
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      
םילחשומ וא/ו 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב      

 18,288.00   144.00   127.00 .לוורשב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0060
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

 13,224.00   152.00    87.00 .'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0062
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

    834.08   168.50     4.95 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0076
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      
םילחשומ וא/ו 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב      

 42,630.50   168.50   253.00 .לוורשב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0078
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 30,260.00   178.00   170.00 .'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0080
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 23,482.00   199.00   118.00 .'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0086
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

            224.23 'מ 52.4 דעו 67.3-מ קמועב רטמ           
      
תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.02.0526
הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
קמוע לכבו רטוק לכב בויב תרנצ תנחנה ךרוצל      
ינפל בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו      
-ב רזוח יולימו הנבמה רוזחש תוברל החיתפה      

 42,160.00   248.00   170.00 .ןוילעה רטממ MSLC רטמ   
      
      

קובץ: שחמון 11   .../030 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     030 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  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      
1B5 למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "552      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

 34,884.00 3,876.00     9.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה '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      
55 למרכ וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

 52,488.00 4,374.00    12.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0544
הרקת תוברל רטמ 57.2 דעו 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ"  וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

 42,498.00 4,722.00     9.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה '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      
1B5 למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "552      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

  4,879.00 4,879.00     1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0548
םלוס תוברל רטמ 52.3 דעו 67.2-מ קמועבו      
הרקת ,613 הטסורינ יגרבב ןגועמ סלגרביפמ      
1.52 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

 25,847.50 5,169.50     5.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../031 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     031 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0550
םלוס תוברל רטמ 57.3 דעו 62.3-מ קמועבו      
הרקת ,613 הטסורינ יגרבב ןגועמ סלגרביפמ      
1.52 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

  5,666.00 5,666.00     1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה '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      

 23,635.00   815.00    29.00 .לזרב תקיצי רגס םע ע"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      

  6,520.00   815.00     8.00 .לזרב תקיצי רגס םע ע"ש 'חי   
      
קמוע לכבו רטוק לכב לוגע הרקב אתל תפסות     57.02.0602
תיתחתל דע ןורחא ןוילע רטמ יולימ רובע      
טרפה יפל MSLC ב שיבכ\הכרדמ הנבמ      

 24,822.00   591.00    42.00 .יטרדנטסה 'חי   
      
שיבכ תחיתפ רובע הרקב אתל ריחמ ,תפסות     57.02.0604
םינבאמ הכרדמ תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע      
את תחנה ךרוצל הפש ינבא תוברל תובלתשמ      
םנוקיתו קמוע לכבו מ"ס 001 רטוקב הרקב      
שיבכ הנבמה רוזחש תוברל אתה תחנה רחאל      

  1,428.00   119.00    12.00 .הכרדמ ואו 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0614
קמוע לכבו מ"מ 061 רטוקב בויבל ינוציח      

  4,320.00   864.00     5.00 .220/9002/6S טרפל םאתהב 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0616
קמוע לכבו מ"מ 002 רטוקב בויבל ינוציח      

  4,970.00   994.00     5.00 .220/9002/6S טרפל םאתהב 'חי   
      
תומייק תוחושל בויב יווקו תורוניצ רוביח      
      
תמייק החושל 8 " םירטקב בויב רוניצ רוביח     57.02.0628
תודובע ,הריפחה תודובע לכ תוברל      
םירמוחה ,םיכפש תייטה ,תוביאש,רוביחה      

  5,716.45 1,143.29     5.00 'פמוק תומלשב לעתמה דוביעוםישורדה  
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../032 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     032 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
אתל מ"מ 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      

    915.00   915.00     1.00 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
אתל מ"מ 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      

  9,945.00   994.50    10.00 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
לכב הרקב את תמקה רובע ריחמ תפסות     57.02.0654
רטוק לכבו םייק בויב וק לע קמוע לכבו רטוק      
ירבחמ תנקתהל שרדנה לכ תוברל קמוע לכבו      
שררדנה לכ ,תואיציו תוסינכה לכב החוש      
תועשב הדובע ,בויבה תמירז תינמז הקספהל      
לכה )דוביע( םילעתמה רודיס ,תויתרגש אל      

 12,230.00 1,223.00    10.00 .הרקב אתל יטרדנטס טרפל םאתהב 'חי   
      
.יס .יו .יפ רוניצמ בויבל שרגמ רוביחל הנכה     57.02.0660
    8NS   לכבו מ"מ 061 רטוקב 488 י"ת יפל  
.יו .יפ קקפב רוניצה הצק תריגס תוברל קמוע      
רדג וא/ו ןוטב ריקל תחתמ וא ךרד רבעמ ,.יס      

 37,400.00   187.00   200.00 .ואדיו םוליצל םירודיסהו תונכהה לכו רטמ   
      
.יס .יו .יפ רוניצמ בויבל שרגמ רוביחל הנכה     57.02.0662
    8NS   לכבו מ"מ 002 רטוקב 488 י"ת יפל  
.יו .יפ קקפב רוניצה הצק תריגס תוברל קמוע      
רדג וא/ו ןוטב ריקל תחתמ וא ךרד רבעמ , .יס      

 42,600.00   213.00   200.00 .ואדיו םוליצל םירודיסהו תונכהה לכו רטמ   
      
יפל מ"מ 513 רטוקב CVP רוניצ יושע לוורש     57.02.0950
בויב רוניצ לע בכרומ 8NS גוסמ 488 י"ת      
טרפ יפל םיעטקב םימ רוניצ םע הייצחב      

 17,000.00   340.00    50.00 S13/2009/022. רטמ   
      
יפל מ"מ 553 רטוקב CVP רוניצ יושע לוורש     57.02.0951
בויב רוניצ לע בכרומ 8NS גוסמ 488 י"ת      
טרפ יפל םיעטקב םימ רוניצ םע הייצחב      

 11,760.00   392.00    30.00 S13/2009/022. רטמ   
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../033 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     033 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ביבסמ רתאב קוצי 03-ב ןוטבמ ףחס תעבט     57.02.0952
והשלכ רטוקב תרוקיב את לש החוטש הרקתל      
ללוכ a5S/220/9002 טרפ יפל חותפ חטשב      
,ןויז תוטומ ,הריפחה תיתחת קודיהו הריפח      

  5,376.00 1,344.00     4.00 'פמוק .תומלשב תוינבת  
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0953
הרקת תוברל רטמ 52.2 דעו 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
55 למרכ וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

  9,200.00 4,600.00     2.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0958

  3,626.44 3,626.44     1.00 .ל"נכ לכה ללוכ רטמ 57.1 דעו 62.1-מ קמועבו 'חי   
      
רוניצ יושע מ"מ 002 רטוקב ינוציח לפמ     57.02.0964
    001EP ריקב ןקתומ, 2935 י"ת יפל 01  גרד  
םיחפס ללוכ 'מ 0.7 דע ךרואב ןוטבמ ךמות      
וא םאתמ ,תולעמ 09 תשק, תופעתסה ןוגכ      
,רוויע ןגוא, הפ .220/9002/701S וצמ ןגוא,      

  3,834.60 1,278.20     3.00 'פמוק טרפב 'א הפולח יפל  
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0970
הרקת תוברל רטמ 57.1 דעו 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
םע'.55למרכ" 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      
,דיגאת/תושרה םש,למס לולכיש דיגאת/תושר      

  3,652.00 3,652.00     1.00 " 21B וכו תכרעמה םש 'חי   
      
+הפיטש +םייק בויבל תכרעמ רקס חוד תנכה     57.02.0980

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תכרעמ םוליצ תקידב  
      
9.75 ק ר פ  90.75 ק ר פ  ת ת       
      
ב יולימ , קמוע לכבו רטוק לכב תוחוש לוטיב     57.09.0070
    MSLC הנבמל דעו אתה תיתחתמ  
קוריפ ,אתה ףקיהבו טלפסא תיתחת/שיבכה      
קוליסו רחא קלח לכ וא הסכמהו הרקת ,תוילוח      
.קוחכ רשואמ םוקמל קחרמ לכלתלוספה      
אתה קוריפ ללוכ ףיעסה ,שרדייו הדימב(      
קוליסו ללחה יולימ תיתחתה תוברל ואולמב      

  2,847.00   949.00     3.00 .)ליעל ןייוצש יפכ 'חי   
      
      

קובץ: שחמון 11   .../034 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     034 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
02" - 81" רטוקב עקרקב יקפוא חודיק עוציב     57.09.0220
יבוע םעו שרדנכ רטוקב הדלפ לוורש תוברל      
עקרקה יאנת פ"ע חודיקה עוציבל םיאתמ ןפוד      
הדובע,דצה לכ,רוב תריפח,תונגראתה תוברל      
תחנה ,םרוג לכ םע םואית,םישורדה םירמוחו      
טרפל םאתהב לוורשה ךותב רוניצ      
    b31S/220/9002, ותומדקל חטשה תרזחה  

174,326.00 1,743.26   100.00 .שרדנה לכו רטמ   
      
ללוכ מ"ס 02 יבועב 03-ב ןיוזמ ןוטב חטשמ     57.09.0900
מ"ס 52 יבועב חטשמה ףקיהב ןוטב תרוק      
,תיתש קודיהו הריפח תוברל מ"ס 06 הבוגבו      
ירחא מ"ס 02 יבועב קדוהמ עצמ תבכש      
ןויז תוטומ תוברל,הזר ןוטב ,רקובמה קודיהה      
ןוטב יבג לע תובכש יתשב רק ןמוטיב םוטיאו      
ללוכ f62S/220/9002 טרפב טרופמכ הזר      

 42,000.00 3,500.00    12.00 .דחוימה ינכטה טרפמב טרופמכ לכה ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

9,390,675.53 תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  כ"הס
קובץ: שחמון 11   .../035 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     035 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  8 ק ר פ  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  1.8 ק ר פ  10.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
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      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0095
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

 29,596.00     9.80 3,020.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0100
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

 22,348.00    14.80 1,510.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
םילוורש      
      
םונגמ ירושרש רוניצמ  שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0145
הנכומ הריפחב ע"ש וא" 4 רטוקב םודא קזוחמ      
תופומו ,םיירוקמ םיטרדנטס םיריבעמ תוברל      
הפיח תוישעת והילא תרצות תמגודכ תוירוקמ      
רחא רטוקל דחא רטוקמ  רבעמ ירוביח ללוכ      
רב ינקת  ןומיסו ןומיס טרס ,הכישמ טוח ללוכ      

  8,716.80    22.70   384.00 .לוורש תווצקב יעקרק לע אמייק רטמ   
      
למשח ילבכ רבעמל החישק יס.יו.יפ תרנצ     08.01.0150

  3,239.10    17.70   183.00 .תורחא תוכרעמ םע תויובלטצהו רטמ   
      

קובץ: שחמון 11   .../036 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     036 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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      

 13,200.00    60.00   220.00 .הכרדמה רטמ   
      
הרקב יאת      
      
ןוטבמ הסכמה הביצח/הריפח ללוכ ריחמה      
ףיעס 80 טרפמ יפל טלפמוק ינוניב גוסמ      
.עוציב טרפ יפלו 282080      
      
קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.0215

 20,672.00 1,292.00    16.00 'פמוק .984  י"ת יפל 521B הסכמ ללוכ ,מ"ס 001  
      
מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     08.01.0245
ללוכ הביצח\הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו      
גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      
    521B  את דועי טוליש ללוכ 984 י"ת יפל  
עובט תימוקמה תושרה למס ללוכ ,תרוקיבה      
51  םוינימולא תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב      

  3,182.00 1,591.00     2.00 'פמוק .)ר( רטוק מ"ס  
      
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      

  5,568.00   348.00    16.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא תיקסיפ ג"ע  
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0260
,984 י"ת יפל 052C ןיממ הסכמו הרקית רובע      
תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס ללוכ      
רטוק מ"ס 51  םוינימולא תיקסיפ ג"ע הסכמה      

    896.00   448.00     2.00 'פמוק )ר(  
      
הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.01.0280
למס  ללוכ  ןקלוו תקציימ יושע הרקב אתל      
בותיכהו הקיציב  עובט  הייריעה/הצעומה      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמהלע יטנוולרה      
יפל  984 י"ת יפל 052C הסכמה ןקלוו תקציימ      

  8,064.00   448.00    18.00 'פמוק .)ר1( שיבכה ילושב הנקתהל ,עוציב טרפ  
      
יולימו תוריפח      
      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
.רוניצ ללוכ אל      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../037 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     037 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.51080,41080 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      
םיידיב םילבכ תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.01.0315
4" לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס  001 קמועב      
תומייק תוכרעמל תוברקתה וא תובלטצהב       

  8,120.00    70.00   116.00 .למשחה קוח יפל תורחא רטמ   
      
6.0 בחורו 'מ 4 דע ךרואב תינדי שושיג תריפח     08.01.0320
תוכרעמ וא םילבכ יוליגל 'מ 5.1 קמועל 'מ      
התדידמו יעקרק לע + ןומיסב םנומיסו תורחא      
לוחב יוסיכ .הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      

  1,094.00   547.00     2.00 'פמוק .)ר( ותומדקל בצמה תרזחהו  
      
וא םילכב םילבכ תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.01.0340
םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב םיידיב      

 69,213.40    54.20 1,277.00 .4"  לש רטמ   
      
יקנ תונויד לוחב  הריפח יולימ רובע תפסות     08.01.0345
וא שיבכ  תויצחב מ"ס 02 לש תובכשב הפונמו      
דע היוור הבטרהבו רקובמ קודהב תוכרדמב      

 16,085.40    31.54   510.00 .89% לש תופיפצ תלבקל ק"מ   
      
הריפחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     08.01.0350
הקמעה רובע תפסותה םלושת(.הביצחה וא/ו      

  1,466.92    11.83   124.00 .)דבלב רטמ   
      
תודוסי      
      
יגרב תוברל ,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי      
שרדנכ רבעמ ילוורשו דוסי תקראהו דוסי      
.עוציבה יטרפב      
      
תרכשה  ןלבקה ח"ע עוציב ןונכת ללוכ ףיעסה      
ןויסינ לעב םלפודמ רוטקורטסנוק יתורש      
ץעוי ללוכ רואמ ידומע לש תודוסי ןונכתב      
לבקי ילארשי ןקת לע םינותנה תא ,עקרק      
.למשחה ןנכתמ ךרד םידומעה ןרצימ ןלבקה      
      
תנכה ,רובה לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש      
ראש לכו דוסי תקראה םיכתורמו םירבוחמ      
יפל .טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה      
.עוציב טרפ יפל .25080 ףיעס 80 טרפמ      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../038 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     038 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןוטבמ קוצי 'מ 5-4 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0440
תקראה ללוכ .מ"ס 08/06/06 תודימב 03 - ב      

 10,132.00   596.00    17.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
      
-ב ןוטבמ קוצי 'מ 8 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0450
תקראה ללוכ ,מ"ס 001/08/08 תודימב  03      

 29,108.00   766.00    38.00 '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

  1,191.00   397.00     3.00 'פמוק .)R1( תווצקב םטוויחו םילבכ  
      
ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  2.8 ק ר פ  20.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל       
      
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      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../039 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     039 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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 לוורש תוברל שיבכל לעמ רטמ ... 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      

124,640.00 3,280.00    38.00 'פמוק .רטמ 8  הבוגב  
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0245
ךרואב "הננב" גוסמ )מ"מ 4 ןפוד יבוע( ינוק      
,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט וטנ 'מ 02.5      
2 הנכה ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע      
מ"ס 02-51 ךרואב הרצק עורז ,םירזיבא יאת      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו סנפ רוביחל      
הרואתה ףוג םע עורזה רוביחלו דומעה      
יפל טלפמוק לכה .דנז לוורש תוברל ,רחבנה      

 60,350.00 3,550.00    17.00 'פמוק .טרפמו תינכות  
      
תועורז      
      
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      
      
דומעל םאתומ רטוקב ל"נכ תינוק הדיחי עורז     08.02.0455
סנפ הבוג( מ"ס - 002 כ לש ךרואב 'מ 5.6-8.6      

 17,577.00   567.00    31.00 'פמוק . )'מ 0.8  
      
דומעל םאתומ רטוקב ל"נכ תינוק הלופכ עורז     08.02.0470
הבוג( מ"ס - 002 כ לש ךרואב 'מ  5.8 דומעל      

 13,520.00 1,690.00     8.00 'פמוק .)R1( ) B2B/09( )'מ 01 סנפ  
      
העיבצ      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../040 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     040 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תועורז/ הרואתה ידומע לש רונתב העיבצ      
ןווגב 'מ__ דע הבוגב דומעל תנבלוגמ הדלפמ      
    LAR ) תמגודכ )תימי אל הריוואל העיבצה  
לע רוהט רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ      
ילארשי ןקת יפל העיבצ ,תנבלוגמ הדלפ      
תלבק תוברל תנוולוגמ הדלפ לע העיבצל      
העיבצה לע בתכב םינש 5 ל תוירחא      
      

  5,950.00   350.00    17.00 'פמוק . 'מ 5.5 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.02.0515
      

 21,910.80   576.60    38.00 'פמוק . 'מ 01 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.02.0520
      
5.2 דעו 'מ 1  - מ  ךרואב תועורז לש  העיבצ     08.02.0530
תועבורמ וא תושלושמ תולופכ תודיחי. 'מ      

  8,322.00   219.00    38.00 'פמוק .(1R)  
      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  3.8 ק ר פ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמ הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
םישגמ      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../041 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     041 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הבכו  ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.03.0150
ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ      
םע א"ק 01 'א 01 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
תורונ 1 ל דעוימ)דחא לודומ לעב(  ספא קותינ      
י"ת יפל םיעבצב םיקדהמ טאוו 07 - 004 לש      
.ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ      
ר"ממ 5.2 םישימג םיטוח י"ע םיטווחמו      
שגמה יקדהמ ,תולעמ 57 לש הרוטרפמטל      

 12,864.00   268.00    48.00 'פמוק .םוינימולא וא תשוחנ ילבכל ומיאתי  
      
וד יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.03.0155
- 2 ל ,ספא קותינ םע א"ק 01 'א 01 יבטוק      

  2,704.00   338.00     8.00 '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      
תלצפמב תווצקב םייתסי לבכה .רוניצ ללוכ      
.קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמ      
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0200
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 6 ךתחבX5 ר"ממ  

 37,107.00    21.70 1,710.00 .ל"נכ רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0225
    )EPLX(  גוסמYX2N  61+52 ךתחבX3  
הייריע טרדנטס יפל היזכרמה( ל"נכ ר"ממ      

119,665.80    69.98 1,710.00 .)טלפמוק הרקבהו דויצה לכ תא תללוכ רטמ   
      
תויזכרמ      
      
ןגומ ןיירושמ רטסאילופ ןוראב רואמ תויזכרמ      
    VU טרפ יפל הרוקמ ןוטב תחמוגב תונגומו.  
      
ןוטבמ דוסי ללוכ רואמל רפמא 36X3  היזכרמ     08.03.0395
.ח"חל דרפנ את םע ןיירושמ רטסאילופ ןוראו      
קספמ( ל"נכ ,ילמשחה דויצה לכ ללוכ      

 24,851.00 24,851.00     1.00 'פמוק .)לויכ תמיתח םע רפמא001  
      
הרואת תיזכרמל תיפקיה דוסי תקראה תעבט     08.03.0415
דוסיה לזרבל ךתורמ ןבלוגמ הדלפ ספ ללוכ      
ספבו היזכרמה סיסב לש דוסיה ןויצל רבוחמו      

    299.00   299.00     1.00 'פמוק .חולב מ"ס 4x04 ןבלוגמ הדלפ  
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../042 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     042 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לידב הפוצמו תשוחנמ יושע תוקראה ספ     08.03.0420
תויקסידו םיגרבו תוזרבה םע מ"ס 51 כ ךרואב      

     82.80    82.80     1.00 'פמוק )תשוחנ וא/ו םוינמולא ילבכ רוביחל(  
      
הקראה      
      
תורעה      
      
.324080 ףיעס 80 טרפמ יפל      
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.03.0485
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

 42,701.12    24.64 1,733.00 .לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
      
04 קמועו מ"ס 06 רטוקב את ללוכ הקראה     08.03.0515
,םימ  זוקינ רוח ,ןוטבמ תיעקרק םע מ"ס      
טומ סופיט תינקית הקראה תודורטקלאו הסכמ      
םירוביחהו םירזיבאה לכ  ללוכ  תשוחנ / הדלפ      
.הביצח/הריפח םורט ןוטבמ את ללוכ םישורדה      

  1,192.60   596.30     2.00 'פמוק .טלפמוק העיבצו טוליש ללוכ  
      
הקראה ידיג לש ינקת רוביח רובע תפסות     08.03.0530
ךתח לכב , DLEWDAC תטישב םיפושחה      

    842.50   168.50     5.00 'פמוק .שרדנכ דיג  
      
תונוש      
      
יפל ,םילגד 2  הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.03.0590
התואמ רצוימ  555080 ףיעס  80  טרפמ      

  3,782.90    99.55    38.00 '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      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

 13,117.50   238.50    55.00 'פמוק . דוסיה 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      
שגמהמ ר"ממ 5.2X3 רוביח  לבכו םירזיבא      
רוביחה  רוזא  םוטיא תוברל עקת תיבל דעו      

  8,195.00   149.00    55.00 'פמוק טלפמוק - .םשג ימ תרידח תעינמל ןוקיליס י"ע  
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../043 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     043 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2" רוניצמ הרואת דומעל דיחי הנגה הקעמ     08.03.0605
סלופמו בצומ רונתב עובצ ,טרפ יפל ןבלוגמ      

    424.00   424.00     1.00 .ןוטב תודוסי תוברל עקרקב רטמ   
      
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      

  2,982.00 2,982.00     1.00 2980. 'חי   
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.03.0665
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

  3,180.00 3,180.00     1.00 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
      
בוחר טוליש דומע לא רואמ דומעמ תורבחתה     08.03.0690
רוניצ תסנכה,הביצח ,הריפח תוברל ראומ      

  6,264.00   696.00     9.00 'פמוק .ןוטב ינוקיתו מ"מ 08 ירושרש  
      
ץוח תרואתל םיסנפ      
      
ספיליפ רביירד םע יביטרוקד הרואת ףוג     08.03.0910
    am035, הנקתהל ,םי"פצש וא תובוחר תראהל  
לכ לעב תיכנא עורז לע וא דומע שאר לע      
הניקת הקלדה/הלעפהל םישורדה םירזיבאה      
יפל טאוו DEL 67 תורונו סנפה ףוגב םינקתומ      
- תמגודכ 66PI הנגה תגרד ,ןימזמה תריחב      
קוושמ DEL 44 MUIDEM IAK PEVIF םגד      

187,264.00 4,256.00    44.00 'פמוק .מ"עב םיסדנהמ דערוא י"ע  
      
ספיליפ רביירד םע יביטרוקד הרואת ףוג     08.03.0920
    am035, הנקתהל ,םי"פצש וא תובוחר תראהל  
לכ לעב תיכנא עורז לע וא דומע שאר לע      
הניקת הקלדה/הלעפהל םישורדה םירזיבאה      
יפל טאוו DEL 83 תורונו סנפה ףוגב םינקתומ      
- תמגודכ 66PI הנגה תגרד ,ןימזמה תריחב      
קוושמ DEL 61 LLAMS IAK PEVIF םגד      

 52,360.00 3,080.00    17.00 'פמוק .מ"עב םיסדנהמ דערוא י"ע  
      
בחור :תודימב הרואת תייזכרמל ןוטב תוחמוג     08.03.0930
061( מ"ס 042 ללוכ הבוג ,מ"ס 081 םינפ      
,הריפח מ"ס 07 קמועו )עקרקה לעמ מ"ס      
בר לוענמ ,חפ תותלד ,ןויז ,סוסיב ,הביצח      

  4,648.00 4,648.00     1.00 .תינכות יפל לכה .הצעומ טדרנטס חירב 'חי   
      
תייזכרמ רוביח רובע למשחה תרבחל םולשת     08.03.0940
םולשת .למשחה תרבח תשרל רפמא 36 רואמ      
איצמיש תינובשחל םאתהב עצובי לעופב      

 28,000.00 28,000.00     1.00 'פמוק .ןלבקה  
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../044 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     044 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
iLAD תטישב תירלולוס הרקבו דוקיפ תדיחי     08.03.0950
טוויח תומאתה תוברל "םתלא" תרצות      
הכימת יושיר רובע םולשת ללוכ היזכרמב      

 15,000.00 15,000.00     1.00 .תיתנש הקזחאו 'חי   
      
ת ר ב ח ל  ת ו ד ו ב ע  7.8 ק ר פ  70.80 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה לע ,י"חח      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
.הדיחי      
      
י"חח תודובע      
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0050
ץניא 4 רטוקב רוניצה  ח"ח לש  םילבכ  רובע      
3.5 למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו      
טרסו מ"מ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ      
אל י"חחו הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת ןומיס      

  1,463.55    44.35    33.00 .)תרנצ תקפסמ רטמ   
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצחו הריפח     08.07.0120
יוסיכו דופיר ללוכ ,םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ ,לוח      
מ"ס 010 קמועב הריפחה המדא יפדוע קוליסו      
הבכישב םיחנומ 6" לש תורוניצ 3 ל בחורו      

    552.84    32.52    17.00 .רוניצ אלל ריחמה תחא רטמ   
      
רליפ( למשח תרבח רובע הרוקמ ןוטב תחמוג     08.07.0190
,מ"ס 08 םינפ  בחור :תודימב )לופכ םינומ      
,מ"ס  522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג      
, ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס  04 קמוע      

  5,964.00 1,491.00     4.00 'פמוק . סוליפו סוסיב  
      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.07.0200
הבוג מ"ס 061 םינפ בחור : תודימב למשח      
05 קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      

 13,223.00 1,889.00     7.00 'פמוק .סוליפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס  
      
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../045 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     045 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
למשחל תפתושמ הרוקמ ןוטב תחמוג     08.07.0220
בחור :תודימב "םיבהל" תמגודכ תרושקתו      
תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 022 םינפ      
ללוכ  מ"ס  04  קמוע ,מ"ס 522 )עקרקל      
תציחמ ,ןויז ,סוליפו סוסיב ,הביצח/ הריפח      
80 טרפמ יפל. עוצב טרפ יפל לכה הדרפה      
בג לולכי תרושקתה את .י"חח לש םיטרדנטסו      
.הנורוק יקדהמו תויטבמא תועבטו מ"מ 02 ץע      
תידי םע VU תנגומ רטסאילופ תלד ללוכ      

  5,042.00 2,521.00     2.00 'פמוק .קזב טרדנטס חירב-בר לוענמו  
      
םע תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.07.0340
קוחב שרדנכ י"חח לש ךומנ חתמ ילבכ      
תינדי שושיג ,הריפח ,םילוורש ללוכ למשחה      
תונגה עוצב 'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועל      

 13,101.00   397.00    33.00 'פמוק .טרפ יפל לכה תוימרתו תוינכמ  
      
םע תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.07.0350
קוחב שרדנכ י"חח לש הובג חתמ ילבכ      
שושיג תריפח םנוטיב ,םילוורש ללוכ למשחה      
ללוכ 'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועב תינדי      

 11,920.00   596.00    20.00 'פמוק .טרפ יפל לכה תוימרתו תוינכמ תונגה עוצב  
      
ת ר ו ש ק ת  'ב ע  8.8 ק ר פ  80.80 ק ר פ  ת ת       
ם י י נ ש מ  ם י ר י צ  ,י ש א ר  ר י צ  ק ז ב  ת ר ב ח ל       
ת י פ צ ת ו       
      
,ישאר ריצ קזב תרבחל תרושקת תודובע      
.)רהה רוזא 1 רוזאב( תיפצתו םיינשמ םיריצ      
      
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      
      

קובץ: שחמון 11   .../046 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     046 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
םיידיב וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
וא הביצח ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אלו      
.םיידי תריפח      
      
רטוקב םינק 4-2 תחנהל הלעת תריפח     08.08.0900
חישק C.V.P - מ )6"-8"( מ"מ 002-061      
021 דע קמועב שרדנכ הכישמ טוח  תוברל      

 57,694.00    91.00   634.00 .ינקית ןומיס טרסו לוח דופיר ללוכ מ"ס רטמ   
      
021 דע קמועב הלעתב רופחה רמוחה תפלחה     08.08.0901
לוחב ) 8" דע רטוקב םינק 2 דע םע( מ"ס      
קודיה ךות םיעצמה תיתחת דע 444 כ"מפמ      
תלבקל דע מ"ס 02 לש תובכשב רקובמ      
רופחה  רמוחה  יונפ תוברל ,89% לש תופיפצ      
תויחנהו טרפ יפל  לכה ,חוקפה הרויש םוקמל      

 31,066.00    49.00   634.00 .רתאב  טקייורפה תלהנמ קזבה חקפמ רטמ   
      
י"ת יפל מ"מ 061( 6" חישק C.V.P רוניצ     08.08.0902
ירמוח לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס )858      
לכה )םירסייפס( תוכומתה םימטאה ,רוביחה      
הכישמ טוח תוברל 858 ילארשי ןקת יפל      
הריפחב חנומ מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופ      
קרפ קזב לש דחוימ טרפמ יפל  לכה  הנכומ      

 18,690.00    70.00   267.00 .)מ"מ 7.7 ןפוד יבוע( .טרפו 2701 רטמ   
      
י"ת יפל מ"מ 002( 8" חישק C.V.P רוניצ     08.08.0903
ירמוח לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס )858      
לכה )םירסייפס( תוכומתה םימטאה ,רוביחה      
הכישמ טוח תוברל 858 ילארשי ןקת יפל      
הריפחב חנומ מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופ      
קרפ קזב לש דחוימ טרפמ יפל  לכה  הנכומ      

 52,164.00    92.00   567.00 .)מ"מ 8.01 ןפוד יבוע( .טרפו 2701 רטמ   
      
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
,ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ ו  ת ו ב ח ר       
      
רמג מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0190
תונוש תודימב "הנויד לטקוק/ןוטסרפוס"      
הרדסה" םיטרפב טרופמכ םינוש םינווגו      

344,400.00   123.00 2,800.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות "תיראינל ר"מ   
      
העונת לגעמב הרטעל המורט הפש ןבא     40.01.0540
םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס 05/52/52  תודימב      

  7,658.10   114.30    67.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תואפב ןטק רטמ   
      
      

קובץ: שחמון 11   .../047 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     047 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     40.01.0650
דוסי ללוכ ריחמה .    ( מ"ס 32/001/32      

 22,044.00    66.00   334.00 ).ןוטב תנעשמו רטמ   
      
העונת יאל 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0660
דוסי ללוכ ריחמה.   (מ"ס 32/52/32 תודימב      

  7,262.80   108.40    67.00 ).ןוטב תנעשמו רטמ   
      
העונת יאל 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0670
דוסי ללוכ ריחמה.  (מ"ס 32/05/32 תודימב      

  5,219.30    77.90    67.00 .)ןוטב תנעשמו רטמ   
      
היצח רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.01.0680
ריחמה.   (רופא ןווגב מ"ס 51/05/32 תודימב      

  2,546.60    74.90    34.00 ).ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ רטמ   
      
תודימב 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0900
הכרדמה רושימ ןיב שרפהה, (מ"ס 71/52/52      
דוסי ללוכ ריחמה). מ"ס 51 שיבכה רושימל      

  5,481.00   101.50    54.00 .ןוטב תנעשמו רטמ   
      
תודימב 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0910
דוסי ללוכ ריחמה). ל"נכ, (מ"ס 71/05/52      

  8,859.60    82.80   107.00 .ןוטב תנעשמו רטמ   
      
(תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0920

110,022.00    66.00 1,667.00 ).ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה 71/001/52 רטמ   
      
40.2 ק ר פ  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
דדמנ( 'מ 0.4 דע הבוגב ,דבוכ - םיכמות תוריק     40.02.0910
,)םינוילע חותיפ ינפ דעו דוסי תיתחתמ      
ןבאה .ןוטב בגו דחא דצמ ןבאמ םיבכרומ      
ןוטבה גוס .םיכבדנב ,תתתוסמ שיטלט דוביעב      
,דוסי ,תושורדה הריפחה 'בעלכ :ללוכ . 02- ב      
םע ןוטבמ ריק שאר דוביע,םירפת ,םיזקנ      
זקנ ,ריקה בגב ירלונרגיולימ ,ןויזו תוזאפ      
ללוכ םינבאה תרישק,זוקינ תעירי/השבי הינבמ      
תודובעה רתי לכו ,גניפוק לוחיכ ,הרישק תשר      

225,000.00   750.00   300.00 .תוינכתב טרופמכ ,ריקה עוציב ךרוצל ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../048 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     048 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 2 הבוגבו 'מ 01.1 בחורב  שפשיפ רעש     44.01.0070
תאולימ םע לזרב תרגסמ ,רונתב עובצו ןוולוגמ      
ןוילע לעונ םייטורח םיריצ ללוכ תכתורמ תשר      

  3,388.96 3,388.96     1.00 .עקרקב ןטובמו ןגועמ.קתר לוענמו ןותחתו 'חי   
      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
0.15 ק ר פ  ת ת  00.15 ק ר פ  ת ת       
      
0.15 קרפ תת      
      
לכ קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה יריחמ      
רשואמ הכיפש רתאל היחמצ/תלוספ/רמוח      
טעמל ,חקפמה רושיאבו והשלכ קחרמב      
.ךרוצה תדימב הרגא םולשת      
      
יחטשל הרבעהו הלבוה םיללוכ ע"ע יריחמ      
קחרמ לכב רשואמ הכיפש רתאל וא/ו יולימ      
רוזיפו טקיורפה לש עוציב תולובגמ שרדייש      
.חקפמה רושיאבו תובכשב      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      

    216.00    10.80    20.00 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  51.01.0130
      
יוניפ תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     51.01.0150

  1,580.00    15.80   100.00 .קוליסו ר"מ   
      
תוברל דומע לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.01.0170

    244.40    61.10     4.00 .קוליסו יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ 'חי   
      
רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     51.01.0190

 20,660.00   516.50    40.00 .הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש 'חי   
      
רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     51.01.0200

  3,615.50   516.50     7.00 .הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.01.0340

    552.00    13.80    40.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
      

קובץ: שחמון 11   .../049 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     049 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יוניפ תוברל אוהש גוס לכמ תשר רדג קוריפ     51.01.0450

    532.00    26.60    20.00 .קוליסו רטמ   
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
לעמ עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.02.0070

1,853,280.00    22.88 81,000.00 . ק"מ 000,01 ק"מ   
      

 10,173.15    30.55   333.00 .גוס לכמ תולעתל הביצח וא/ו הריפח ק"מ  51.02.0140
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0170

 60,000.00     3.00 20,000.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
קמועל םימייק םיעצמ ינפ חוחיתו השירח     51.02.0190
ריחמה .רקובמ קודיהו סוליפ רושיי מ"ס 01דע      

 36,960.00     6.16 6,000.00 .יולימב רזוח שומישו הריפח יפדוע יוניפ ללוכ ר"מ   
      
םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה     51.02.0210

225,400.00     4.90 46,000.00 .קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב ק"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     51.02.0270
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
ימוקמה רמוחה תמאתהו הנשי םא תלוספה      
,דחוימה טרפמה תשירדל וא ,ררבנ רמוחל      
יחטשמ ותלבוה ,ונוסחיא  תוברל      
,)מ"ק 51 דע( יולימה ירוזאל הסירג/הריפחה      
02 דע יבועב תובכשב רקובמ קודיהו רוזיפ      

1,915,650.00    23.65 81,000.00 מ"ס ק"מ   
      
וא תלוספ קוליס רובע הריפחה ריחמל תפסות     51.02.0910

126,000.00    36.00 3,500.00 השרומ רתאל דע רפע יפדוע ק"מ   
      
א ב ו מ  י ו ל י מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
51 מ הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0120
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס-      

389,708.00   104.20 3,740.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ ק"מ   
      
02 דע הבכש יבועב תוכרדמב'  א גוס עצמ     51.03.0150
יפל 001% לש רקובמ קודיהה רחאל ,מ"ס      

152,228.60   114.20 1,333.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   
      
יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס ם"וגא תיתשת     51.03.0190
מ"ס 02 וא מ"ס 51 וא מ"ס  21 לש הבכש      
יפל 001% לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל      

129,900.00   129.90 1,000.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../050 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     050 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  40.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו ע ס י מ ב       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     51.04.0090

437,645.00    32.50 13,466.00 01-86GP.ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב 91צ"את     51.04.0210

 20,842.80   315.80    66.00 01-86GP.ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 5.21 צ"את     51.04.0250

184,192.40    31.40 5,866.00 01-86GP.ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      

 34,740.00     1.80 19,300.00 .ר"מ/ג"ק 1 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.04.0380
      

 10,295.00     1.45 7,100.00 .ר"מ/רטיל 52.0 רועישב החאמ ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.04.0390
      

    749.10    22.70    33.00 .שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  51.04.0410
      
ת ו נ ו ש  90.15 ק ר פ  ת ת       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.09.0030

  6,438.30   195.10    33.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.09.0040

  6,072.00   151.80    40.00 .דומע אלל 'חי   
      
,מ"ס 21 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0050

  1,998.00     3.00   666.00 ).וטנ העיבצ יפל הדידמ. (אלמ ןבל רטמ   
      
דע מ"ס-02 מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.09.0060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52      

    716.10    21.70    33.00 ).וטנ העיבצ ר"מ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.09.0070

  1,648.20    24.60    67.00 ).וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ר"מ   
      

  9,800.00     4.90 2,000.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.09.0110
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../051 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     051 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י ו ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
ןומעפ אלל  035 י"ת יפל הדלפ תורוניצ     57.01.0058
הפיטע םע 23/5" ןפוד יבוע, 3" רטוקב ךותירל      
יופיצו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח      
ץוחבמ עובצ וא/ו יעקרק תת ןקתומ טלמ םינפ      
םיעטקב ,םיחפס ללוכ , תיליע הנקתהב      

  1,116.00   186.00     6.00 .f62S/220/9002 טרפ יפל ,םירצק רטמ   
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ      
,תינוציח העיבצו טלמ לש ימינפ יופיצ      
וא ןוטב ינדא לע וא תוריק לע םיולג םינקתומ      
ןפויבועבו םינוש םירטקב ,םירחא םיטנמלא      
,שרדנכ םיגוסה לכמ םיחפס ללוכ( הנוש      
) 'וכו םיקבח ,תולוזנוק      
      
םיאת תנקתהו םימ יווק תחנה עוציב :הרעה      
75 קרפ יללכ טרפמ יפל רפע תודובע ללוכ      
,הביצח וא/ו הריפח תוברל,דחוימה טרפמהו      
וא/ו רשואמה רתאל ףדוע הריפח רמוח קוליס      
יולימ ,לוח תפיטעו עצמ ללוכ ,לוורשב הלחשה      
טרפ יפל הלעתה קמוע אולמב לוחב רזוח      
    c2S/220/9002 הנבמ תיתחת םור דע  
ךותירל םירזיבא תוברל ,הכרדמה/שיבכה      
םיטרפב טרופמכ לכה ילמשח      
םימ יווק תחנהל תודובע עוציב.םיטרפמבו      
75 קרפ יללכ טרפמ יפל רפע תודובע ללוכ      
תנקתהו תרנצה תחנה .דחוימה טרפמהו      
רמוח קוליס ,הביצח וא/ו הריפח תללוכ םיאתה      
תימוקמה תושרה י"ע רשואמ אלדוע הריפח      
לוורשב לחשומ וא/ו ,הביבסה תוכיאל דרשמהו      
לוחב רזוח יולימ ,לוח תפיטעו עצמ ללוכ      
טרפ יפל הלעתה קמוע אולמב      
    c2S/220/9002 הנבמ ת יתחתר דע  
ילמשח ךותירל םיחפס תוברל הכרדמה/שיבכה      
.םיטרפמבו םיטרפב טרופמכ לכה      
      
9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ :הרעה      
םע קמוע לכב עקרקב םיחנומ ,21 גרדב      
םיחפס ללוכ םינוש םירטקב ,לוח תפיטע      
.ילמשח ךותירל      
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0194

 32,380.01   138.97   233.00 מ"מ 36 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../052 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     052 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0196

 23,829.46   151.78   157.00 מ"מ 57 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0198

  2,594.06   185.29    14.00 מ"מ 09 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0200

101,712.00   211.90   480.00 מ"מ 011 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0204

217,322.00   310.46   700.00 מ"מ 061 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
21 גרד  9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0208

 33,281.58   496.74    67.00 מ"מ 522 רטוקב  ל"נכ רטמ   
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0212

129,014.60   586.43   220.00 מ"מ 082 רטוקב 21 רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0214

330,278.72   607.13   544.00 מ"מ 513 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.01.0306
הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
קמוע לכבו רטוק לכב םימ תרנצ תחנה ךרוצל      
ינפל  בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו      
-ב  רזוח יולימו הנבמה רוזחש תוברל החיתפה      

 10,723.20   268.08    40.00 .הכרדמ וא\ו שיבכה הנבמל דע MSLC רטמ   
      
םע ,'מטא 61 לש הדובע ץחלל ףוגמ :הרעה      
הטסורינ ריצו ןסליר ינוציח יופיצו ימינפ יופיצ      
וא לאפר י"ע קפוסמ LRT/SRT םגד 613      
,םיידגנ םינגוא תוברל ,רשואמ .ע.ש:הרעה      
טרפמב טרופמכ לכה 'וכו החיתפ לגלג      
.דחוימה      
      

 11,649.84   970.82    12.00 'פמוק 2" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0314
      

  4,175.00 2,087.50     2.00 'פמוק 3" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0316
      

 77,933.44 2,435.42    32.00 'פמוק 4" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0318
      

 24,655.76 3,081.97     8.00 'פמוק 6" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0320
      

 21,470.32 5,367.58     4.00 'פמוק 8" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0322
      

 16,899.10 8,449.55     2.00 'פמוק 01" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0324
      

 53,675.80 10,735.16     5.00 'פמוק 21" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0326
      
      

קובץ: שחמון 11   .../053 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     053 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לש הדובע ץחלל םימל בלושמ ריווא םותסש      
הסינכב ףוגמ ללוכ וניא ריחמה 'מטא 61      
      
םגד 2" רטוק םימל בלושמ ריווא םותסש     57.01.0382

  2,386.00 2,386.00     1.00 'פמוק B040 D רשואמ .ע .ש וא זילפ סיסב םע.  
      
םע דדוב 3" רטוקב שא יוביכ טנרדיהל 'א בלש     57.01.0396
ןגוא םע םויס תוברל 4" רטוקב יתשורח ףיקז      
טרפל םאתהב הריבשה ןקתמ ינפל רוויע      

 18,581.51 1,093.03    17.00 'פמוק .2009/022/S8a  
      
םע דדוב 3" רטוקב שא יוביכ טנרדיהל 'ב בלש     57.01.0398
ןקתמ  תוברל 4" רטוקב יתשורח ףיקז      
רוביחו ךרוצה פ"ע הבוג תמאתה ,הריבשה      

 40,564.38 2,386.14    17.00 'פמוק .a8S/220/9002 טרפל םאתהב םייק ףיקזל  
      
08 רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0420
סמועל  תימורט הרקת תוברל קמוע לכב מ"ס      
םגד תמגוד ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21      
מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "521B 33-למרכ"      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות      
דיגאת \ תושרה םע םואיתבו פ"ע בותיכ      
תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש ,למס לולכיש      

 31,584.56 2,256.04    14.00 .220/9002/3c7S טרפ יפל ץצח תפצרו 'חי   
      
001 רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0422
סמועל  תימורט הרקת תוברל קמוע לכב מ"ס      
םגד תמגוד ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21      
מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "521B 33-למרכ"      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות      
דיגאת \ תושרה םע םואיתבו פ"ע בותיכ      
תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש ,למס לולכיש      

 36,183.29 2,783.33    13.00 .220/9002/3c7S טרפ יפל ץצח תפצרו '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      

 43,294.42 3,330.34    13.00 .220/9002/3b7S טרפ יפל ץצח תפצרו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../054 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     054 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
051 רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0426
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      

 28,030.44 4,671.74     6.00 .220/9002/3b7S טרפ יפל ץצח תפצרו 'חי   
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.01.0438
עוציבה (  ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת      
חקפמה רושיאבו השירדב הנתומ םולשתהו      

  3,270.19   467.17     7.00 .הדובע ןמוי םושיר ךות 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.01.0440
עוציבה ( ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
חקפמה רושיאבו השירדב הנתומ םולשתהו      

    973.78   486.89     2.00 .הדובע ןמוי םושיר ךות 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.01.0442
עוציבה (   ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
חקפמה רושיאבו השירדב הנתומ םולשתהו      

  1,862.79   620.93     3.00 .הדובע ןמוי םושיר ךות 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.01.0444
עוציבה ( ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
חקפמה רושיאבו השירדב הנתומ םולשתהו      

  1,352.24   676.12     2.00 .הדובע ןמוי םושיר ךות 'חי   
      
וקל 3" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0450

  1,043.75 1,043.75     1.00 'פמוק 3" -6" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  
      
2"-3" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0452

  4,573.20 1,143.30     4.00 'פמוק 8" -01" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  וקל  
      
וקל 4" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0454

  1,192.58 1,192.58     1.00 'פמוק 4" -6" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  
      
וקל 4" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0456

  1,431.09 1,431.09     1.00 'פמוק 8" -01" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  
      
וקל 6" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0460

  3,181.52 1,590.76     2.00 'פמוק 6" -8" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  
      
וקל 6" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0462

  1,739.58 1,739.58     1.00 'פמוק 01" -21" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../055 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     055 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וקל 8" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0466

  3,776.82 1,888.41     2.00 'פמוק 8" -21" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  
      
21" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0472

  6,262.50 3,131.25     2.00 'פמוק והשלכ רטוקב והשלכ גוסמ םייק וקל  
      
הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.0484
יטרדנטסה טרפ יפל )3" ףיקז( 2" רטוקב      
    a81S/220/9002 וא\ו תחתמ רבעמ תוברל  
טיס יו יפ לוורש םע םייק רדג וא\ו ןוטב ריק      

  9,741.62   695.83    14.00 .שרדנה םוקמב מ"מ 002 רטוקב 'חי   
      
רוביח וא דדוב יתיב רוביח תנכהל תפסות     57.01.0486
ךותב ןליתאילופ רונצמ 2" רטוקב הייקשהל      

  4,870.88   347.92    14.00 .ןוטב םע לוורש 'חי   
      
הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.0488
יטרדנטסה טרפ יפל )4" ףיקז( 4" וא 3" רטוקב      
     f9S,g9S/220/9002 תחתמ רבעמ תוברל  
יו יפ לוורש םע םייק רדג וא\ו ןוטב ריק וא\ו      

 17,900.46   994.47    18.00 .שרדנה םוקמב מ"מ 052 רטוקב טיס 'חי   
      
רוביח וא דדוב יתיב רוביח תנכהל תפסות     57.01.0490
ןליתאילופ רונצמ 4" וא  3" רטוקב הייקשהל      

  9,438.06   496.74    19.00 .ןוטב םע לוורש ךותב 'חי   
      
05-04 רטוקב בלוצמ ןליתאילופמ זוקינ תרנצ     57.01.0904
םיחפס תוברל ריווא םותסשמ 51 גרד מ"מ      
תנוולוגמ הדלפמ תולש ללוכ ,ילמשח ךותירל      

    300.00   150.00     2.00 .תומלשב f62S/220/9002 טרפ יפל תוכימתו רטמ   
      
ללוכ 1" רטוקב שרגמל דדוב םימ רוביחל הנכה     57.01.0911
תרנצ יעטק ,קקפב רוגס 1" ינוסכלא ףוגמ      
מ"מ 04 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ      
,םירטמ 0.3 ךרואב יעקרק תת עטק תוברל      
ץצח יולימ םע לוורש ,ילמשח ךותירל םיחפס      

 23,049.60   470.40    49.00 .220/9002/9S טרפ יפל לכה ,הזר ןוטבו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../056 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     056 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
04 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0927
ללוכ ,ילמשח ךותירל םיחפס תוברל מ"מ      
ףדוע הריפח רמוח קוליס ,הביצח וא/ו הריפח      
דרשמהו תימוקמה תושרה י"ע רשואמ רתאל      
יולימ ,לוח תפיטעו עצמ ללוכ ,הביבסה תוכיאל      
89% -ל רקובמ קודיהב תובכשב לוחב רזוח      
דע הלעתה קמוע אולמב .ו.ה.ש.א.א .דומ יפל      
ינפ( ליבש וא/ו שיבכה ,הכרדמה תיתש םורל      
ןומיס טרס ,טרפ יפל )רפע תודובע רחאל חטש      
הפיטש ,ץחל תקידב עוציב ,בותיכ םע לוחכ      

  1,411.20    78.40    18.00 . םיטרפמבו םיטרפב טרופמכ לכהו יוטיחו רטמ   
      
לכה ללוכ 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0928
ךותירל םירזיבא ללוכ ,מ"מ 05 רטוקב  ל"נכ      

  6,003.20    89.60    67.00 .ילמשח רטמ   
      
וקל 8" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0930

  2,240.00 2,240.00     1.00 .והשלכ רטוקב והשלכ גוסמ םייק 'חי   
      
.ע.ש וא ביגש תרצות 1" רטוקב ירודכ זרב     57.01.0931
לכה ללוכ תורפסומטא 61 ץחלל םיאתמ      

    300.00   150.00     2.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ 'חי   
      
.ע.ש וא ביגש תרצות 2" רטוקב ירודכ זרב     57.01.0932
לכה ללוכ תורפסומטא 61 ץחלל םיאתמ      

  6,272.00   448.00    14.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ 'חי   
      
ללוכ 4" רטוקב דיתעב םימ וק רוביחל הנכה     57.01.0935
011 רטוקב ילמשח ךותירל וק הצק םיחפס      

  2,400.00   600.00     4.00 'פמוק .220/9002/56S טרפ יפל מ"מ  
      
ללוכ 6" רטוקב דיתעב םימ וק רוביחל הנכה     57.01.0936
061 רטוקב ילמשח ךותירל וק הצק םיחפס      

  1,485.12   742.56     2.00 'פמוק .220/9002/56S טרפ יפל מ"מ  
      
.ע.ש וא תורוד תרצות 2" רטוקב ינוסכלא ףוגמ     57.01.0960
לכה ללוכ תורפסומטא 61 ץחלל םיאתמ      

    584.32   292.16     2.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ 'חי   
      
ללוכ 8" רטוקב דיתעב םימ וק רוביחל הנכה     57.01.0963
522 רטוקב ילמשח ךותירל וק הצק םיחפס      

  1,600.00   800.00     2.00 .220/9002/56S טרפ יפל מ"מ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../057 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     057 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
488 י"ת יפל מ"מ 054 רטוק .C.V.P לוורש     57.01.0971
םיעטקב תוינכת יפל ןקתומ 8NS גוסמ      
ילענ ללוכ ,'וכו תוגרדמ ןוגכ םילושכמ רבעמב      
קחרמב םינקתומ םייתשורח קיטסלפמ ךמס      
םילוורש תווצק ירגסו לוורשה ךרואל 'מ 5.1      

 13,200.00   400.00    33.00 .רשואמ ע"ש וא XEMID תרצות המגוד ימוגמ רטמ   
      
6 גרד מ"מ 002 רטוק ןליטאילופ לוורש     57.01.0972
ילענ ללוכ ,'וכו תוגרדמ ןוגכ םילושכמ רבעמב      
קחרמב םינקתומ םייתשורח קיטסלפמ ךמס      
םילוורש תווצק ירגסו לוורשה ךרואל 'מ 5.1      

  1,800.00   180.00    10.00 .רשואמ ע"ש וא XEMID תרצות המגוד ימוגמ רטמ   
      
ב ו י ב  י ו ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ בויב יווק תחנהל תודובע עוציב :הרעה      
טרפמהו 75 קרפ יללכ טרפמ יפל רפע תודובע      
תללוכ םיאתה תנקתהו תרנצה תחנה .דחוימה      
ףדוע הריפח רמוח קוליס ,הביצח וא/ו הריפח      
דרשמהו תימוקמה תושרה י"ע רשואמ רתאל      
יולימ ,לוח תפיטעו עצמ ללוכ ,הביבסה תוכיאל      
טרופמכ לכהו c2S/220/9002 טרפ יפל רזוח      
.םיטרפמבו םיטרפב      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0058
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      
םילחשומ וא/ו 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב      

 30,816.00   144.00   214.00 .לוורשב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0060
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

  5,168.00   152.00    34.00 .'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0062
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

  1,685.00   168.50    10.00 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0076
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      
םילחשומ וא/ו 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב      

 38,249.50   168.50   227.00 .לוורשב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0078
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 53,400.00   178.00   300.00 .'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../058 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     058 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0080
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 42,586.00   199.00   214.00 .'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב רטמ   
      
תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.02.0526
הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
קמוע לכבו רטוק לכב בויב תרנצ תנחנה ךרוצל      
ינפל בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו      
-ב רזוח יולימו הנבמה רוזחש תוברל החיתפה      

 14,880.00   248.00    60.00 .ןוילעה רטממ MSLC רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0540
הרקת תוברל רטמ 57.1 דעו 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B5 למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "552      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

 15,504.00 3,876.00     4.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה '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      
55 למרכ וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

 83,106.00 4,374.00    19.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0544
הרקת תוברל רטמ 57.2 דעו 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ"  וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

 84,996.00 4,722.00    18.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה '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      
1B5 למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "552      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

  4,879.00 4,879.00     1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../059 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

19/03/2019
דף מס':     059 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0548
םלוס תוברל רטמ 52.3 דעו 67.2-מ קמועבו      
הרקת ,613 הטסורינ יגרבב ןגועמ סלגרביפמ      
1.52 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

 51,695.00 5,169.50    10.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0550
םלוס תוברל רטמ 57.3 דעו 62.3-מ קמועבו      
הרקת ,613 הטסורינ יגרבב ןגועמ סלגרביפמ      
1.52 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש ,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

 11,332.00 5,666.00     2.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה '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      

 33,415.00   815.00    41.00 .לזרב תקיצי רגס םע ע"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      

 12,225.00   815.00    15.00 .לזרב תקיצי רגס םע ע"ש 'חי   
      
קמוע לכבו רטוק לכב לוגע הרקב אתל תפסות     57.02.0602
תיתחתל דע ןורחא ןוילע רטמ יולימ רובע      
טרפה יפל MSLC ב שיבכ\הכרדמ הנבמ      

 39,006.00   591.00    66.00 .יטרדנטסה 'חי   
      
שיבכ תחיתפ רובע הרקב אתל ריחמ ,תפסות     57.02.0604
םינבאמ הכרדמ תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע      
את תחנה ךרוצל הפש ינבא תוברל תובלתשמ      
םנוקיתו קמוע לכבו מ"ס 001 רטוקב הרקב      
שיבכ הנבמה רוזחש תוברל אתה תחנה רחאל      

    714.00   119.00     6.00 .הכרדמ ואו 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0614
קמוע לכבו מ"מ 061 רטוקב בויבל ינוציח      

  4,320.00   864.00     5.00 .220/9002/6S טרפל םאתהב 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../060 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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19/03/2019
דף מס':     060 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0616
קמוע לכבו מ"מ 002 רטוקב בויבל ינוציח      

  6,958.00   994.00     7.00 .220/9002/6S טרפל םאתהב 'חי   
      
אתל מ"מ 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      

  2,745.00   915.00     3.00 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
אתל מ"מ 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      

  1,989.00   994.50     2.00 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
לכב הרקב את תמקה רובע ריחמ תפסות     57.02.0654
רטוק לכבו םייק בויב וק לע קמוע לכבו רטוק      
ירבחמ תנקתהל שרדנה לכ תוברל קמוע לכבו      
שררדנה לכ ,תואיציו תוסינכה לכב החוש      
תועשב הדובע ,בויבה תמירז תינמז הקספהל      
לכה )דוביע( םילעתמה רודיס ,תויתרגש אל      

  2,446.00 1,223.00     2.00 .הרקב אתל יטרדנטס טרפל םאתהב 'חי   
      
.יס .יו .יפ רוניצמ בויבל שרגמ רוביחל הנכה     57.02.0660
    8NS   לכבו מ"מ 061 רטוקב 488 י"ת יפל  
.יו .יפ קקפב רוניצה הצק תריגס תוברל קמוע      
רדג וא/ו ןוטב ריקל תחתמ וא ךרד רבעמ ,.יס      

 36,278.00   187.00   194.00 .ואדיו םוליצל םירודיסהו תונכהה לכו רטמ   
      
.יס .יו .יפ רוניצמ בויבל שרגמ רוביחל הנכה     57.02.0662
    8NS   לכבו מ"מ 002 רטוקב 488 י"ת יפל  
.יו .יפ קקפב רוניצה הצק תריגס תוברל קמוע      
רדג וא/ו ןוטב ריקל תחתמ וא ךרד רבעמ , .יס      

 31,311.00   213.00   147.00 .ואדיו םוליצל םירודיסהו תונכהה לכו רטמ   
      
יפל מ"מ 513 רטוקב CVP רוניצ יושע לוורש     57.02.0950
בויב רוניצ לע בכרומ 8NS גוסמ 488 י"ת      
טרפ יפל םיעטקב םימ רוניצ םע הייצחב      

  4,760.00   340.00    14.00 S13/2009/022. רטמ   
      
      
      
      
      
      

קובץ: שחמון 11   .../061 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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19/03/2019
דף מס':     061 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
יפל מ"מ 553 רטוקב CVP רוניצ יושע לוורש     57.02.0951
בויב רוניצ לע בכרומ 8NS גוסמ 488 י"ת      
טרפ יפל םיעטקב םימ רוניצ םע הייצחב      

  5,488.00   392.00    14.00 S13/2009/022. רטמ   
      
ביבסמ רתאב קוצי 03-ב ןוטבמ ףחס תעבט     57.02.0952
והשלכ רטוקב תרוקיב את לש החוטש הרקתל      
ללוכ a5S/220/9002 טרפ יפל חותפ חטשב      
,ןויז תוטומ ,הריפחה תיתחת קודיהו הריפח      

  9,408.00 1,344.00     7.00 'פמוק .תומלשב תוינבת  
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0953
הרקת תוברל רטמ 52.2 דעו 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
55 למרכ וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

 13,800.00 4,600.00     3.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש 'חי   
      
9.75 ק ר פ  90.75 ק ר פ  ת ת       
      
ב יולימ , קמוע לכבו רטוק לכב תוחוש לוטיב     57.09.0070
    MSLC הנבמל דעו אתה תיתחתמ  
קוריפ ,אתה ףקיהבו טלפסא תיתחת/שיבכה      
קוליסו רחא קלח לכ וא הסכמהו הרקת ,תוילוח      
.קוחכ רשואמ םוקמל קחרמ לכלתלוספה      
אתה קוריפ ללוכ ףיעסה ,שרדייו הדימב(      
קוליסו ללחה יולימ תיתחתה תוברל ואולמב      

  1,898.00   949.00     2.00 .)ליעל ןייוצש יפכ 'חי   
      
ללוכ מ"ס 02 יבועב 03-ב ןיוזמ ןוטב חטשמ     57.09.0900
מ"ס 52 יבועב חטשמה ףקיהב ןוטב תרוק      
,תיתש קודיהו הריפח תוברל מ"ס 06 הבוגבו      
ירחא מ"ס 02 יבועב קדוהמ עצמ תבכש      
ןויז תוטומ תוברל,הזר ןוטב ,רקובמה קודיהה      
ןוטב יבג לע תובכש יתשב רק ןמוטיב םוטיאו      
ללוכ f62S/220/9002 טרפב טרופמכ הזר      

  7,000.00 3,500.00     2.00 .דחוימה ינכטה טרפמב טרופמכ לכה ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

9,744,938.43 תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא כ"הס
קובץ: שחמון 11   .../062 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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19/03/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     062 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ    
תרושקתו      
   

              2,386,794.12 תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ   
   

                840,453.25 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                 92,731.36 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                177,767.37 תורדג 44 קרפ   
   

              3,253,707.55 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

              2,639,221.88 בויבו םימ יווק 75 קרפ   
   

 9,390,675.53 הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 כ"הס               
תרושקתו      
   
,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ    
תרושקתו הרואת      
   

              1,282,570.03 תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ   
   

                738,493.40 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                  3,388.96 תורדג 44 קרפ   
   

              5,641,836.55 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

              2,078,649.49 בויבו םימ יווק 75 קרפ   
   

 9,744,938.43 ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 כ"הס               
תרושקתו הרואת      
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19/03/2019
דף מס':     063 ןומחש,  תויעקרק תת תוכרעמו םישיבכ תצירפ

  
הנבמ ךס  

 9,390,675.53 תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציב  10 הנבמ  
  

 9,744,938.43 תרושקתו הרואת ,םישיבכ ,תויעקרק תת תוכרעמ עוציבל - היצפוא 20 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
19,135,613.96 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: שחמון 11 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


