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

 
988240115 פ.ח
 

28/04/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     001 רקורד ויטפ

א בלש-רקורד ויטפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ק ו ר פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
0.1 קרפ תת      
      
0.1 קרפ תת      
      
בתכ יקרפ לכב םיעיפומה הדיחיה יריחמ      
תדובעו לבגומ חטשב הדובע םיללוכ תוימכה      
תדרפנ תפסות םלושי אלו םידי      
      
לכ ללוכ םינוש םיגוסמ םייק ףוציר קוליסו קורפ     01.0020

 75,200.00    16.00 4,700.00 ףוצירל תחתמ תמייקה לוחה תבכש ר"מ   
      
הרויש םוקמב שדחמ ותחנהו םייק ףוציר קורפ     01.0030

 38,220.00    49.00   780.00 .חקפמה ר"מ   
      

  4,800.00    32.00   150.00 .מ"ס 03 דע יבועב ןוטב יחטשמ קוליסו קורפ ר"מ  01.0050
      

  8,250.00    33.00   250.00 םינוש םיגוסמ םימייק די יזחאמ קוליסו קורפ רטמ  01.0070
      
ללוכ ,םינוש םיגוסמ הפש ינבא קוליסו קורפ     01.0080

 34,500.00    30.00 1,150.00 ןוטב דוסיו בג רטמ   
      
יאתו הטילק יאת ,תוחוש לש סלפמ תמאתה     01.0110
םימ טעמל 5D טרפ יפל םינוש םיגוסמ הרקב      

 40,000.00   400.00   100.00 בויבו 'חי   
      
תחנהו תקפסא רובע 011.10 ףיעסל תפסות     01.0130
תרגסמ םע מ"ס 06 דע רטוקב  שדח הסכמ      
םע ,)ןוט 52( יתכרדמ גוסמ תקצימ ,תיעוביר      
.בתכבו שארמ חקפמה רושיאב ,םיאתמ בותיכ      
םימ טעמל תמייק הרקת קוליסו קורפ ללוכ      

 55,000.00 1,100.00    50.00 בויבו 'חי   
      
תחנהו תקפסא רובע 011.10 ףיעסל תפסות     01.0140
אתל )ןוט 04( ישיבכ גוסמ ,השדח הרקת      
שארמ חקפמה רושיאב אוהשלכ רטוקב הרקב      
טעמל תמייק הרקת קוליסו קוריפ ללוכ בתכבו      

 30,000.00 1,500.00    20.00 בויבו םימ 'חי   
      

 15,000.00   500.00    30.00 םייקה ריקה תמגודב ,ןבא תוריק ןוקית ר"מ  01.0180
      
וא רורמת וא ,בוחר טלש םע דומע לש הקתעה     01.0185

  4,000.00   400.00    10.00 םוסרפ טלש 'חי   
      
2 לע םירורמת וא/ו םיטלש לש הקתעה     01.0195

  7,000.00   700.00    10.00 םידומע 'חי   
      
      

קובץ: פטיו דרוקר-שלב א-כתב   .../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
 

28/04/2019
דף מס':     002 רקורד ויטפ

א בלש-רקורד ויטפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
:ןוגכ ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש קוליסו קוריפ     01.0200

  2,500.00   250.00    10.00 'דכו בכר םוסחמ ,ןותפשא ,ץיצע ,לספס 'חי   
      
ןייוזמ ןוטבמ ריק וא/ו ןבא ריק קוליסו קוריפ     01.0230

 28,000.00   400.00    70.00 .דוסיה ללוכ ,והשלכ יבועבו גוסמ ק"מ   
      

  4,500.00    45.00   100.00 .והשלכ גוסמ תכתמ רדג קוליסו קוריפ רטמ  01.0260
      
הרויש תומוקמב היחמצ תדרוהו תלוספ יוקינ     01.0310
הכיפש רתאל קוליסו,בתכבו שארמ חקפמה      

  4,200.00     6.00   700.00 רשואמ ר"מ   
      

 22,500.00    45.00   500.00 םינוש םיגוסמ תוגרדמ קוליסו קורפ רטמ  01.0360
      
ם "ו ג א ו  ם י ע צ מ  30 ק ר פ       
      
0.3 קרפ תת      
      
0.3 קרפ תת      
      
,מ"ס 6 דע 5 -כ קמועל םייק עצמב הריפח     03.0020
קודיה ,הבטרה ,השירח ,רופחה רמוחה קוליס      
ללוכ )ךרד תרוצ( םייק עצמ ינפ לש סוליפו      
,ךרוצל םאתהב עצמ לש הדרוה וא הפסוה      
שדחמ ףצורמו ףוציר קרופש תומוקמב      

 21,150.00     4.50 4,700.00 שדחמ םידברמו טלפסא קרופש תומוקמבו ר"מ   
      
וקודיהו 'א גוס עצמ לש החנהו הקפסא     03.0030
קודיה ירחא א"כ מ"ס 02-51 יבועב תובכשב      

 88,000.00   110.00   800.00 )חקפמה רושיאב( ק"מ   
      
חקפמב רושיאב ףוציר ינפל היחמצ תרבדה     03.0050

 15,200.00     4.00 3,800.00 דבלב בתכבו שארמ ר"מ   
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  ה פ ש  י נ ב א  60 ק ר פ       
      
0.6 קרפ תת      
      
0.6 קרפ תת      
      
םע מ"ס 02/02 םירוועל ןומיס ןבאב ףוציר     06.0050
תרצות מ"ס 6 יבועב ,והשלכ ןווגב תוטילב      
טרפ יפל ,ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא"      

 18,400.00   230.00    80.00 F6,A43 ,A15. ר"מ   
      
      
      
      
      

קובץ: פטיו דרוקר-שלב א-כתב   .../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
 

28/04/2019
דף מס':     003 רקורד ויטפ

א בלש-רקורד ויטפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
02/02 םירוויעל תוינועבצ הנווכה ןבאב ףוציר     06.0060
תרצות מ"ס 6 יבועב םיספ םע מ"ס      
ןווגב ע"ש וא 18961 ט"קמ "ןייטשרקא"      

  2,300.00   230.00    10.00 .51A,34A טרפ יפל ,ע"ש וא והשלכ ר"מ   
      
04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     06.0110
/רומיגב ,מ"ס 04 וא מ"ס 06 ךרואב מ"ס      
ןווגב תתוסמ דובעב תירכרוכ /בהנש /ןוטסרקא      

341,000.00   620.00   550.00 6F טרפ יפל ,והשלכ רטמ   
      
דוסי לע ,הרופא תיעופיש וד ,זוקינל הפש ןבא     06.0120
ט"קמ "ןייטשרקא" תמגודכ ,םיעטקב ןוטב      

 10,000.00   100.00   100.00 3040 רטמ   
      
021 לש ץוח תודימב ץעל המוג םוחית טנמלא     06.0210
4 -מ יושע מ"ס 08 לש ימינפ רטוקבו מ"ס      
וא "ןייטשרקא" תרצות ינועבצ ןווגב םינבא      

  7,200.00   720.00    10.00 'פמוק 33E טרפ יפל ,רשואמ ע"ש  
      
ת ו י ע ל ס ו  ת ו ר י ק  70 ק ר פ       
      
0.7 קרפ תת      
      
0.7 קרפ תת      
      
רמג .ןבא יופיח אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק     07.0010
01 בחורב תיכנא וא תיקפוא ץע תינבתב תיזח      
יפל רפעה תודובע לכ ללוכו תודוסי ללוכ ,מ"ס      

192,000.00 2,400.00    80.00 .62B טרפ יפלו רוטקורטסנוקה יטרפ ק"מ   
      
רטועמ הקימרק יחיראב ינוציח ריק יופיח     07.0020
ללוכ מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב      
בוציעו הקבדהב םושיי ,הקפסאו הלבוה      

 70,000.00   350.00   200.00 לכירדאה יטרפל םאתהב תואמגוד ר"מ   
      
הקימרק חיראמ בוחר םשו תיב 'סמ ןומיס     07.0030

 20,000.00   250.00    80.00 ע"ש וא "םיריוצמ" תרבח לש רטועמ 'חי   
      
תללוכה ץוח תוריק לע םוטיא תבכש םושיי     07.0040
קמועל תוריקל ךומסב ףוציר וא המדאה תרסה      
חיט ,ךולכל ,המדאמ ריקה יוקינו מ"ס 04 לש      
ינפל ריקה תנכהל שרדנה לכו םיפפור םיקלחו      
םוטיאה תבכש תחירמ .םוטיאה תבכש תחירמ      
רובמט תרבח לש "יביכר-וד ליסורדיה" רמוחב      
וא/ו 0 הבוגמ מ"ס 04 לש הבוגל דע ע"ש וא      
רושיאב םהיניבמ רומחה( ןוניגה וא עקרקה ינפ      

120,000.00   200.00   600.00 ריקה תיזח ר"מ יפל הדידמה.)חטשב חקפמה ר"מ   
      

150,000.00   750.00   200.00 תליא ןבא יופיח םע דבוכ תוריק ק"מ  07.0050
קובץ: פטיו דרוקר-שלב א-כתב   .../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
 

28/04/2019
דף מס':     004 רקורד ויטפ

א בלש-רקורד ויטפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע ו  ב ו ח ר  ט ו ה י ר  80 ק ר פ       
      
0.8 קרפ תת      
      
0.8 קרפ תת      
      
ללוכ "ןגעמ" םגד לספס לש הנקתהו הקפסא     08.0120
0211  ט"קמ"אכירא םחש" תרצות האפיא ץע      

 22,500.00 1,500.00    15.00 83K טרפב רומאה לכ יפל 'חי   
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     08.0130
וא "ידנלוה" וא "אישנ" וא "תרנכ" םגד "ילרוא      
יפל ,םח ץבאב ןוולגמ 'מ 01.1 הבוגב ע"ש      

127,500.00   425.00   300.00 2H טרפ רטמ   
      

 18,000.00    60.00   300.00 רונתב העיבצ רובע ל"נל תפסות רטמ  08.0140
      
תתוסמ ה רמגב "57 םתור" םגד ןוטב ןותפשא     08.0150
רושק ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ הסכמ ללוכ      
וא 5843 ט"קמ "אכירא םחש" לש תרשרשב      

 10,480.00 1,048.00    10.00 02O טרפ יפלו ע"ש 'חי   
      
הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ     08.0190
ללוכ 5.1" רטוקב הדלפ רוניצמ מ"ס 011-09      
ןוולוגמ ,םידומע /תוריקל ןוגיעו תולגועמ תוניפ      

134,750.00   385.00   350.00 31H טרפ יפל ,םח ץבאב רטמ   
      

 14,000.00    40.00   350.00 רונתב העיבצ רובע ל"נל תפסות רטמ  08.0200
      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      

100,000.00 100,000.00     1.00 'פמוק רעושמ יעקרק תת זוקינ 09.0910
      
ה ר ו א ת  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
הנקתהו הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ :הרעה      
טרפמו  ץוח תרואתל יללכ טרפמ האר :הרעה      
80 קרפ למשח ינקתמל יללכ      
      
וא/ו םילבכל  הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     12.0005
יוסיכו דופיר ללוכ ,םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
תרזחה ,ןומיס טרס , הלעתה יולימ ,לוח      
הריפחה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      
ריחמה , מ"ס 06 בחורו מ"ס  021 דע קמועב      

 97,500.00    65.00 1,500.00 רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
      
      
      

קובץ: פטיו דרוקר-שלב א-כתב   .../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
 

28/04/2019
דף מס':     005 רקורד ויטפ

א בלש-רקורד ויטפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
"הרבוק" יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ     12.0010
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב      
םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      

 43,500.00    30.00 1,450.00 .תורוניצה ןיב םימוטא רטמ   
      
"הרבוק" יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ     12.0015
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב      
םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      

 29,000.00    20.00 1,450.00 .תורוניצה ןיב םימוטא רטמ   
      
ר"ממ UC 53 יולג תשוחנ  הקראה ךילומ     12.0035

 54,250.00    35.00 1,550.00 הנכומ הריפחב רטמ   
      

 96,000.00    60.00 1,600.00 01X5 EPLX ר"ממ לבכ ךא ,ל"נכ רטמ  12.0055
      

  1,560.00    13.00   120.00 5.2X3 EPLX ר"ממ לבכ ךא ,ל"נכ רטמ  12.0060
      
מ"ס 08 רטוקב תינקת םילבכ רבעמ תחוש     12.0075
הריפח ללוכ,מ"ס 021 קמועב ימורט ןוטבמ      
ץצחו םוטיא ,םיחתפ תנכה ,טוליש ,רזוח יולימו      
ןייוזמ ןוטב תרקת ,D 004  הסכמ ,תיתחתב      

 18,900.00 2,700.00     7.00 'פמוק , 984.י.ת יפל ימורט 'חי   
      
ןוולוגמ הדלפ טוממ תיכנא הקראה תדורטקלא      12.0110
ךילומ ללוכ ,'מ 3 ךרואבו מ"מ 0.91 רטוקב      
הרואתה דומעל הדורטקלא ןיב רוביחל תשוחנ      
םירזיבאה לכו טוליש ללוכ ,הרואת תייזכרמ וא      

  2,580.00   430.00     6.00 םישרדנה 'חי   
      
, הבוג רטמ 0.11 דע םייק הרואת דומע קוריפ     12.0115
, רובה לש קדוהמ יולימו דוסיה תאצוה ללוכ      
,הרואת יפוגו איהש גוס לכמ עורז קוריפ ללוכ      
םיקרופמ הרואת יפוג וא/ו דומעה תלבוה ללוכ      

 28,900.00   850.00    34.00 'פמוק 'פמוק ,רשואמ םוקמל דוסיו ,  
      
דע םייק הרואת דומעמ םייק הרואת ףוג קוריפ     12.0125

 10,000.00   250.00    40.00 רשואמ םוקמל ותלבוה ללוכ ,רטמ 0.11 הבוג 'חי   
      
תיזכרמ וא/ו ,םייק הרואת דומעל תורבחתה     12.0145
,ןודומע וא/ו,השדח וא תמייק תובוחר רואמ      
תודובעה לכ ללוכ יעקרק הרואת ףוג וא/ו      

  1,200.00   600.00     2.00 'פמוק 'פמוק ,רוביחה  תמלשהל םישורדה םירמוחו  
      
היושע  A08 X3 דע רוביח הרואת תייזכרמ     12.0160
חול ללוכ ,ןיירושמ רטסאילופמ םוטא ןורא      
דויצה לכ ללוכ , IC תואספוקמ יונב למשחה      
ל"נה ןוראב םינקתומ םישרדנה םירזיבאהו      

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

קובץ: פטיו דרוקר-שלב א-כתב   .../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
 

28/04/2019
דף מס':     006 רקורד ויטפ

א בלש-רקורד ויטפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.0225
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
0.4 הבוגב לוגע ךתח לעב ינוק דומעה . עורזה      
לש הסכמל CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ ,'מ      

145,600.00 2,600.00    56.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.0240
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
לוגע ךתח לעב ינוק דומעה .ושארב עורזה      
CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ , 'מ 0.8 הבוגב      

 21,750.00 4,350.00     5.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את לש הסכמל 'חי   
      
יטטסורטקלא עבצב הרואת דומע תעיבצ     12.0295

 39,600.00   150.00   264.00 LAR  ןווגב רטסאילופ תקבאב רונתב רטמ   
      
תודימב הבוג רטמ 0.8 הרואת דומעל דוסי     12.0345
תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 001/08/08      
ךרואב 1 4/1" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס ,רוב      
רובע מ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ 056      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז ילבכ      
, 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

  4,500.00   900.00     5.00 .ףצקומ 'חי   
      
תודימב הבוג רטמ 0.5 הרואת דומעל דוסי     12.0360
,רוב תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 08/06/06      
005 ךרואב 4/3" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס      
ילבכרובע מ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז      
, 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

 36,400.00   650.00    56.00 .ףצקומ 'חי   
      
DEL  ,הרואת ףוג לש הנקתהו הקפסא     12.0610
    ONOCEע"וש וא םיסדנהמ דערוא קפס  
רואה ןווג ,W05 קפסהב ,ןימזמה י"ע רשואמ      
יפלכ רווניס תענומ היירמוטופו ןיולק 0003      
תרושקת םע רביירד ללוכו םימייקה םיתבה      

 86,976.00 1,208.00    72.00 ילאד 'חי   
      
יפל - תיווז , מ"ס 03 ךרואב 2" הדיחי עורז     12.0655

 22,950.00   450.00    51.00 הרואת דומע רובע ,ןונכת 'חי   
      
ךרואב 2" )תולעמ 021 וא 081( הלופכ עורז     12.0660
דומע רובע  ,ןונכת יפל - תיווז , מ"ס 002      

  7,500.00   750.00    10.00 .הרואת 'חי   
      
      

קובץ: פטיו דרוקר-שלב א-כתב   .../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
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28/04/2019
דף מס':     007 רקורד ויטפ

א בלש-רקורד ויטפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וילאמ הבכ ךילומ יתלב רמוחמ םירזיבא שגמ     12.0700
םילקימיכ ,היזורוקב דימע , 657 .י.תב שרדנכ      
ינש ללוכ ,הילת הבוג לכל המאתה וו לעב ,שאו      
םע םייבטוק וד םייטמוטוא יצח םיחיטבמ      
לודומ ילעב AK  01  ק"ז CA 01 ספא קותינ      
ע"ש וא IXEGOS םיקדהמ קולב ,  דחא      
תעיגנ ינפב הנגה םע םילבכה ךתחל םימיאתמ      

 27,450.00   450.00    61.00 טמוטוא יצח םיחיטבמל ספ ללוכ ,עבצא 'חי   
      
ק"ז , A 23 X 3  יטמוטוא יצח חיטבמ תפסות     12.0720

  5,000.00   500.00    10.00 םירזיבא שגמל  AK 01 'חי   
      
רואמ תייזכרמ רובע 03 - ב ןייוזמ ןוטב תחמוג     12.0725
תודימב למשחה תרבח לש םינומ רליפו      

  3,000.00 3,000.00     1.00 י"חח םע םואתב סוסיבו הבצה ללוכ תומיאתמ 'חי   
      
תודימב A1 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     12.0730
,מ"ס 291 ץוח הבוגו מ"ס 721/75 םינפ      

  4,850.00 4,850.00     1.00 הסכמ אלל ,הביצח/הריפח תוברל 'חי   
      
לבח םע מ"מ 05 רטוק ןליתאילופ תורוניצ     12.0740
,מ"מ 8 רטוקב רוזש ןליפורפילופמ הכישמ      
,"קזב" 'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע      
לכ ללוכו קודיהו יוסיכ ,הריפח ללוכ ,5.31 ע"קי      

 23,400.00    13.00 1,800.00 .רוביחה ירמוח רטמ   
      
ידומעב  דוסיה ייגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     12.0741
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
יפל עבורמ וא לוגע היהי יוסכה .תיננגה      
,עבצב רונתב עבצו ףונה לכירדא תויחנה      
ייגרב 4 לכ תא תוסכל בייח יוסכה דומעה      

 12,993.00   213.00    61.00 'פמוק .דוסיה ינפ לעמ םהבוג ללוכ דוסיה  
      
הרואתה ןקתמל למשח תרבח תרוקיב תרבעה     12.0742
תכרעמ לכו הרואתה תייזכרמ תוברל ולוכ      
ןוקיתו קדובה םע םימואית ללוכ הרואתה      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק .הקידבב שרדיי לככש םיטקגר  
      
ם י ש ד ח  ח ו ת י פ  י ט ר פ  61 ק ר פ       
      
ם י פ ו צ י ר ו  ה פ ש  י נ ב א  10.61 ק ר פ  ת ת       
      
םינבאב םיירוביצ םירבעמו םילועשמ ףוציר     16.01.0004
"ןוטסטרמס תומר" ןבא םגד תובלתשמ      
וא והשלכ ןווגב 7/61/51-22 תודימב      

144,000.00   120.00 1,200.00 ףוצירה יטרפ יפל תתוסמ ןוטסרקא/לייטקוק ר"מ   
      
      

קובץ: פטיו דרוקר-שלב א-כתב   .../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
 

28/04/2019
דף מס':     008 רקורד ויטפ

א בלש-רקורד ויטפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ףוציר תמגודו  תוכרדמב ליבומ ספ ףוציר     16.01.0006
תתוסמ "וטנרט" םגד תבלתשמ ןבאב םיליבשב      
5.41/5.31 ,6.12/5.31 תודימב 7יבועב      
בהנש רמגב ליטקוק ינווגב 5.7/5.7 ,5.21/01      
)ירכרוכ וא ןבל( ריהב ןווג וא/ו רופא טינרג וא/ו      

381,800.00   166.00 2,300.00 ףוצירה יטרפ יפלו 85A טרפ יפל ר"מ   
      
ירכרוכ דוביעב,והשלכ ןווגב "תצרוחמ" ןג ןבא     16.01.0013
יפל מ"ס 05/02/01  תודימב הגורע םוחיתל      

 48,500.00    97.00   500.00 3E טרפ רטמ   
      
תבלתשמ ףוציר ןבאב תוינוריע תוכרדמ ףוציר     16.01.0014
תודימב םירופא לייטקוק ןווגב      

100,700.00   106.00   950.00 85A טרפ יפל 6/02/01,6/02/02 ר"מ   
      
ב ו ח ר  ט ו ה י ר  20.61 ק ר פ  ת ת       
      
לוצ 6 רטוקב SISENNEG םגד בכרל םוסחמ     16.02.0008
רשואמ ךרע הווש וא OCLATEM תרבח לש      
תושירדל רשואמו ינקית םוסחמ .תושרה י"ע      

  3,750.00   750.00     5.00 62M טרפ יפל רומאה לכו קבח ללוכו תושיגנה 'חי   
      
פילסיטנא 02/02 הדימב ,םירטועמ םיחירא     16.02.0901
םאתהב ע"ש וא "ןוטב יחירא הגונ" תרצות      
גיצנו לכירדא י"ע ועבקיש םינווגלו תואמגודל      
הבוגב ןוטב תיתשת :תללוכ הדובעה .הייריעה      
הבוגב ןוטב טיטב םיחיראה תקבדה ,מ"ס 01      
לש רוסינ י"ע המאתהו מ"ס 2 תוחפל לש      
םיחיראה תא רסנל ןיא( יפקיהה ףוצירה      
ףוצירה ןוילגב טרפ יפל לכה )םיבצועמה      

 60,000.00   500.00   120.00 RA-439 יסופיטה ר"מ   
      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
0.14 ק ר פ  ת ת  00.14 ק ר פ  ת ת       
      
היקשה תכרעמ      
      
וא/ו יעקרק-תת והשלכ תכרעמ שאר קוריפ     41.00.0010
יפל הייריעה ןסחמל םיקלח תרבעהו יעקרק-לע      

    360.00   360.00     1.00 חקפמה תויחנה 'חי   
      
יוניפו מ"מ 05-61 ףוטפיט תרנצ קוריפ     41.00.0012

  1,000.00     5.00   200.00 חטשהמ רטמ   
      
דע ןליתאילופמ תמייק היקשה תרנצ קוריפ     41.00.0014
לש ריהז קוריפ תוברל ,מ"מ 05 רטוק      

    900.00     9.00   100.00 םיריטממ רטמ   
      

קובץ: פטיו דרוקר-שלב א-כתב   .../009 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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28/04/2019
דף מס':     009 רקורד ויטפ

א בלש-רקורד ויטפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י ק ש ה  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
,הריפח םיללוכ היקשהה תודובע לכ :הרעה      
.ןואסלפ גוסמ םיינקית רוביח ירזיבאו ,יוסיכ      
הקיפסב תופטפט תללוכ ףוטפיטה תרנצ      
'מ 0.1 דע 'מ 3.0 לש םיחוורמב ש/ל 3.2-1.2      
.תכתממ ןוגיע יווו תוברל ןנכתמה תשירד יפל      
ףוטפט תרנצ יריחמל 01% תפסות ןתנית      
)ןיחלוק ימב הייקשה( הלוגס היקשהו      
      
רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ     41.01.0015

  1,600.00     8.00   200.00 תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט םע מ"מ 61 רטמ   
      
רטוקב ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש     41.01.0060
תוילרגטניא וק תופטפט 01 אשונ מ"מ 61      

  2,349.00    29.00    81.00 'פמוק .'מ 4 החולשה ךרוא .תותסוותמ  
      
רטוקב ףוטפיט רוניצמ םילקדל ףוטפט תחולש     41.01.0061
תוילרגטניא וק תופטפט 02 אשונ מ"מ 61      

    400.00    40.00    10.00 'פמוק .'מ 6 החולשה ךרוא .תותסוותמ  
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.01.0180

 16,560.00    18.00   920.00 01 גרד  מ"מ 52 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.01.0190

 21,600.00    24.00   900.00 01 גרד  מ"מ 23 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.01.0195

  4,060.00    29.00   140.00 01 גרד  מ"מ 04 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.01.0200

    850.00    34.00    25.00 01 גרד מ"מ 05 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.01.0206

  1,200.00    60.00    20.00 61 גרד מ"מ 36 רטוקב והשלכ רטמ   
      
01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.01.0340

  2,450.00    49.00    50.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 05 רטוקב רטמ   
      
01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.01.0350

 38,080.00    68.00   560.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב רטמ   
      
01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.01.0360

    920.00    92.00    10.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 011 רטוקב רטמ   
      
01 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.01.0435

    960.00    96.00    10.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 011 רטוקב רטמ   
      
      

קובץ: פטיו דרוקר-שלב א-כתב   .../010 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
 

28/04/2019
דף מס':     010 רקורד ויטפ

א בלש-רקורד ויטפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הרטמהו ףוטפטל 5.1" רטוקל תכרעמ שאר     41.01.0561
021 ןנסמ ,5.1" ישאר ינוסכלא זרב ללוכה      
ידמ 2 ,ישאר ילוארדיה ףוגמ ,ץחל תסו ,ש"מ      
םידרוקר ,ןג זרב ,בלושמ ריוא ררחשמ ,ץחל      
ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו      

 13,047.00 4,349.00     3.00 )םירזיבא ןורא ללוכ אל( 'חי   
      
,ןוזרבו דרוקר ללוכ ,הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ     41.01.0635

  2,288.00   572.00     4.00 1" רטוקב 'חי   
      
,ןוזרבו דרוקר ללוכ ,הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ     41.01.0640

  4,010.00   802.00     5.00 5.1" רטוקב 'חי   
      
ילוארדיה ףוגמל "דמרב" 'צות ןוטוונ תפסות     41.01.0675
םירוביחה לכ ללוכ ,ןנכתמ תויחנה י"פע      
לויכו תשוחנמ דוקיפ תוירוניצ ,םישורדה      

  1,083.00   361.00     3.00 'פמוק ןוטוונה  
      
,2/1" רטוקב ,)קיר ענומ( םוקאו יטנא םותסש     41.01.0690

  1,548.00   172.00     9.00 "דמרב" 'צות 'חי   
      
הזנורב ףוג( ,ןנווכתמ 5.1" ,רישי ץחל תסו     41.01.0820

  3,984.00 1,328.00     3.00 ע"ש וא "ACED" תמגודכ ,)יטטס ץחל רמושו 'חי   
      
םע םימ דמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות     41.01.0910
םידרוקר ללוכ ,5.1" רטוקב ילמשח טלפ      

  3,504.00 1,168.00     3.00 .ע"ש וא "הילד דרא" תרצות 'חי   
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.01.1010
מ"ס 6.33/6.311/011 תודימב ,"ןגסלפ" /      
וא ,)"רבנע" לש IGF 0011/2 םגד תמגודכ(      
תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש      

 12,075.00 4,025.00     3.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב 'חי   
      
םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב     41.01.1095
,IV, 048/2 IGF-2 םימגדמ ןורא תמגודכ      
    0011/2 IGF תודימב  ע"ש וא "רבנע" תרצות  

  3,897.00 1,299.00     3.00 מ"ס 6.33/6.311/5.13 'חי   
      
"הלורוטומ" י"ע רשואמ יכרד תלת דיאונולוס     41.01.1500
הייקשהה בשחמל םישורדה םירוביחה לכ ללוכ      
ספ לע ןקתוי דיאונולוסה .דקופמה ףוגמלו      
שאר זגרא ןפודל עבוקתש תנוולוגמ תכתמ      

  6,192.00   516.00    12.00 תכרעמה 'חי   
      
      
      
      
      
      

קובץ: פטיו דרוקר-שלב א-כתב   .../011 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
 

28/04/2019
דף מס':     011 רקורד ויטפ

א בלש-רקורד ויטפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
RX 4/4 ויפרוקס תיטוחלא הצק תדיחי     41.01.1555
4 ,הנטנא ,וידר : ללוכ ע"ש וא הלורוטומ      
.ינוציח זראמ ,הללוס ,תוסינכ 4 ,תולעפה      
,ןרציה לש השרומ ןיקתמ י"ע הנקתה      
תורשו תוירחא ,הכרדה ,הנקתה ,היצרגטניא      

 44,631.00 14,877.00     3.00 'פמוק .הנשל אלמ  
      
למשח תנזה תמאתה רובע ריחמ תפסות     41.01.1630
"טניריא" / "mocIRRI" / "ויפרוקס" יבשחמל      
טרדנטסל ,)בשחמה ריחמב הלולכה( ע"ש וא      

  1,548.00   516.00     3.00 .םילשורי / דודשא תייריע 'חי   
      

  1,800.00    15.00   120.00 ידיג בר תרושקת לבכב טווח רטמ  41.01.1650
      
תודימב בשחמה תדיחיל הנגה תספוק     41.01.1660
ןוראל תורבחתה ללוכ מ"מ 002/003/004      
/ "רבנע" תרצות ,תכרעמ שאר לש הנגה      

  2,232.00   744.00     3.00 ע"ש וא "טיילרוא" 'חי   
      
םגד "רטנה" תרצות ןווכתמ החיג ריטממ     41.01.1700

  5,400.00   150.00    36.00 ע"ש וא "I-02" 'חי   
      

  2,284.00   571.00     4.00 ףוטפיט תחולשל זוקינ תכירב 'חי  41.01.1825
      
מ"ס 08 רטוקב הייקשה תרנצל הרקב את     41.01.1850
תבכש , הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 001 קמועב      
ללוכ 521B ןיממ הסכמו מ"ס 02 יבועב ץצח      

 13,005.00 1,445.00     9.00 תרוקיבה את דועי טוליש 'חי   
      
5.1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.01.9000
יוליג ,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
יפל לכה ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה      

 18,000.00 6,000.00     3.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד  
      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
דרשמ -מ"הש תויחנה יפל לדוגו רטוק תורדגה      
,הלבוה ,הקפסא תללוכ הדובעה .תואלקחה      
תוירחאו הכימס ,העיטנ ,לוביז ,רוב תריפח      
.הטילקל      
      

  3,200.00     2.00 1,600.00 ףושיחו חטשה יוקינ,היחמיצ תרסה ר"מ  41.02.0010
      
תכיפה ללוכ ,מ"ס 03 קמועל עקרקה דוביע     41.02.0020

  4,800.00     3.00 1,600.00 החוחיתו עקרקה ר"מ   
      
"פא דנור" הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר     41.02.0030

  1,600.00     1.00 1,600.00 םיבשע תליטקל ר"מ   
      

קובץ: פטיו דרוקר-שלב א-כתב   .../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
 

28/04/2019
דף מס':     012 רקורד ויטפ

א בלש-רקורד ויטפ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,)םנודל ק"מ 02( "טסופמוק" גוסמ ינגרוא לבז     41.02.0060

  8,000.00     5.00 1,600.00 .108 ןקת ות י"פע ר"מ   
      

    510.00    15.00    34.00 ןנכתמה טרפמ יפל "רטרטס" ןשד ג"ק  41.02.0100
      

 75,208.00    28.00 2,686.00 רטיל 0.3 ילכה לדוג ,4 'סמ לדוג םיליתש 'חי  41.02.0205
      
,3" 'נימ עזג יבוע ,9 'סמ לדוג ,םירגוב םיצע     41.02.0235

 45,117.00   557.00    81.00 3 - םידב רפסמ .'מ 05.4 ילמינימ הבוג 'חי   
      
עזג הבוג ןדריה תעקב לודיגמ יוצמ רמת לקד     41.02.0355

 52,020.00 5,202.00    10.00 תוחפל 'מ 4 'חי   
      
3 לע הלוע ותרמצ הבוג רשא ץעב םיפנע םוזיג     41.02.0605

  2,740.00   274.00    10.00 .םזגה יוניפ ללוכ 'מ 6 לע הלוע וניא ךא 'מ 'חי   
      

  7,140.00    21.00   340.00 "ויוקיק" ןזמ םידברמב אשד ר"מ  41.02.0785
      
תפסותב ,הפונמ תיתליא הבצחמ לוח     41.02.0991
ןשדו ר"מל רטיל 04 לש רועישב טסופמוק      
לוחה .ר"מל םרג 05/04 לש רועישב שאר      

 45,000.00    90.00   500.00 .ונממ םיחלמה קוליסל הפיטש רובעי ק"מ   
      
םייק רגוב ץע לש שדחמ העיטנו הקתעה     41.02.0992

  6,000.00 2,000.00     3.00 תושרה םוחתב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3,946,711.00 א בלש-רקורד ויטפ כ"הס
קובץ: פטיו דרוקר-שלב א-כתב   .../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
 

28/04/2019
דף מס':     013 רקורד ויטפ

בויבו םימ 75 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ל ל כ  ת ו א ר ו ה  10 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו א ר ו ה  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
`סמ תוינכות יפ לע בויבו םימ תוכרעמ גורדש      
תינכות 8102.20.62 םוימ , 5171 , 4171      
םיכתח A6371, 5371 תונויליג ךרואל ךתח      
5271 ןויליג םילועשמב םיסופיט      
      
דחוימה טרפמב טרופמכ םיטרדנטס םיטרפ      
      
ם י מ ל  ת ו פ ת ו ש מ  ת ו ד ו ב ע  20.10 ק ר פ  ת ת       
ב ו י ב ו       
      
57 רטוקב ינמז םימ רוניצל תדחוימ תפסות     01.02.0040
הדובעה ןמזב הלעפהו ןכרצ ירוביח ללוכ מ``מ      
םוחתב םימ לש הניקת הקפסאל שרדנה לכו      
םע קוריפו להנמה תויחנהל םאתהבו הדובעה      

 48,000.00   120.00   400.00 .הדובעה תמלשה רטמ   
      

 30,000.00   300.00   100.00 clsm ק"מ  01.02.0050
      

 19,000.00   190.00   100.00 513 רטוק דע תרנצ תובלטצהב הנגה ילוורש רטמ  01.02.0060
      
רטוק לכמו גוס לכמ ןשי בויב/םימ וק קוריפ     01.02.0070

 45,000.00    75.00   600.00 רשואמ ךפש רתאל קוליס ללוכ רטמ   
      
קוריפ ללוכ הנשי בויבו םימ תכרעמ קוריפ     01.02.0080
יפ לע ןוטב /א עצמב יולימו תוחוש /םיפוגמ      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק חקפמ תטלחה  
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 ףחס תעבט 'חי  01.02.0085
      
ריק ךרד רטוק לכב םימ/בויב רוניצ רבעמ     01.02.0090

  6,000.00   600.00    10.00 ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ןבא/ןוטב 'חי   
      
סמועל הסכמו הרקתב שומיש רובע התחפה     01.02.0095

   -200.00  -200.00     1.00 D-004 םוקמב ינוניב 'חי   
      
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ריחמה( םימ תקפסא יוק      
)םיחפס      
      
      
      
      

קובץ: פטיו דרוקר-שלב א-כתב   .../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
 

28/04/2019
דף מס':     014 רקורד ויטפ

בויבו םימ 75 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תת/תיליע םימ תנזהל ינמז םימ וק רוביח     02.01.0045

  2,500.00   500.00     5.00 תיעקרק 'חי   
      
RDS 5.21 גרד בלוצמ ןליטאילופ יושע רוניצ     02.01.0084
דע קמועבו V.U דימע מ"מ 061 רטוקב ,,5.21      
תוברל יונב חטשב חנומ `מ 05.1 רטוקב      
םירוביחל םיפעסמ ,םיגוסה לכמ םיחפס      
תוריק ,תורדג ,םילושכמ לע תורבגתה ,םיתבל      
םיפצורמ םיחטשמ קוליסו קוריפ ,םיכמות      
,םינוטב ,םיטלפסא ,םיגוסה לכמ `מ 1 בחורב      
ףדוע רמוחו תלוספ קוליס הביצח וא/ו הריפח      
לוחב הריפחה יולימ ,רשואמ ךפש רתאל      
,טרפל םאתהב ןומיס טרס ,תובכשב קדוהמ      
םוקימל םאתהב תובכשב קדוהמ `א גוס עצמ      
,הפיטש ,)ליבש/הכרדמ וא שיבכ( רוניצה      
םיטרפב טרופמכ לכה `וכו ץחל תקידב ,יוטיח      

 67,000.00   335.00   200.00 .ינכטה טרפמבו רטמ   
      
מ``מ 011 רטוקב ל"נכ לכה ללוכ לוגסקפ תרנצ     02.01.0085

 60,000.00   240.00   250.00 . רטמ   
      

  5,400.00   180.00    30.00 מ"מ 57 רטוקב ל"נכ לכה ללוכ ןליטאילופ רוניצ רטמ  02.01.0086
      
רטוקב ל"נכ לכה ללוכ ןליטאילופ רוניצ     02.01.0087

 23,250.00   155.00   150.00 מ"מ05/36 רטמ   
      
םימ וקל ןליתאילופמ שדח םימ וק תורבחתה     02.01.0096
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

  5,700.00 1,900.00     3.00 .ת ויושרה 'חי   
      
םירמוחמ םייקל שדח וק רוביח רובע תפסות     02.01.0205

  3,300.00 1,100.00     3.00 .םיחפס ללוכ ,רטוק לכב םינוש 'חי   
      
2 ,םימ דמ תוברל 5.1`` רטוקב םימ רובח     02.01.0227
דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 5.1`` םיזרב      
רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל( `וכו      
םימ וקל רובח ןכו `מ 3 דע ישאר םימ וקל      

  6,480.00 2,160.00     3.00 . הקראה ``רשג``ו `מ 3 דע תכרעמ שארל 'חי   
      
,םימ דמ תוברל 4/3`` רטוקב יתיב םימ רובח     02.01.0229
דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 4/3`` םיזרב 2      
רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל( `וכו      
םימה וק ל רובח ןכו `מ 3 דע ישאר םימ וקל      
ןוגיע , ץצח ,יסיויפ לוורש , `מ 3 דע יתיבה      
קוליסו קוריפ ,הקראה ``רשג`` תכרעמה      

 67,500.00 1,250.00    54.00 .תמייקה תכרעמה 'חי   
      
      

קובץ: פטיו דרוקר-שלב א-כתב   .../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
 

28/04/2019
דף מס':     015 רקורד ויטפ

בויבו םימ 75 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רוניצה תלעתב ,ר``ממ 05 , הקראה לבק     02.01.0300

 22,750.00    35.00   650.00 .ןכרצ רוביח לכב םירשג תנקתה תפסותב רטמ   
      
םיזרב 2 ,םימ דמ תוברל 1`` רטוקב םימ רובח     02.01.0301
אל( `וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 1``      
םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ      
שארל/ םימ וקל רובח ןכו `מ 3 דע ישאר      
ןוגיע , ץצח ,יסיויפ לוורש `מ 3 דע תכרעמ      
קוליסו קוריפ ,הקראה ``רשג`` תכרעמה      

  7,750.00 1,550.00     5.00 . .תמייקה תכרעמה 'חי   
      
םיזרב 2 ,םימ דמ תוברל 2`` רטוקב םימ רובח     02.01.0302
אל( `וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 1``      
םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ      
שארל /םימ וקל רובח ןכו `מ 3 דע ישאר      
ןוגיע , ץצח ,יסיויפ לוורש `מ 3 דע תכרעמ      
קוליסו קוריפ ,הקראה ``רשג`` תכרעמה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 ..תמייקה תכרעמה 'חי   
      

  1,000.00   200.00     5.00 2" דע הדידמ תכרעמל רוביח 'חי  02.01.0303
      

    500.00   500.00     1.00 2" לעמ הדידמ תכרעמל רוביח 'חי  02.01.0304
      
ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
``לאפר`` תמגוד 6`` רטוקב זירט ףוגמ     02.02.0041
    SRT/LRT , ``בכוכה`` L/S-OKE ע``ש וא  
,בלוצמ ןליטאילופ יושע שדח םימ וק לע ןקתומ      
ןגוא ימאתמ ,ילמשח ךותירל תופומ תוברל      
הרקת ללוכ קמוע לכב החושב ןקתומ .םינגואו      

 18,000.00 6,000.00     3.00 דיגאת לומיס םע 004D תקצי הסכמו הדבכ 'חי   
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 4" רטוקב לבא ל"נכ לכה ללוכ זירט ףוגמ 'חי  02.02.0042
      

  3,800.00 3,800.00     1.00 .3" רטוקב לבא ל"נכ לכה ללוכ זירט ףוגמ 'חי  02.02.0043
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .2" רטוקב לבא ל"נכ לכה ללוכ זירט ףוגמ 'חי  02.02.0044
      
וא ``בכוכה`` ,``לאפר`` תרצות 3`` טנרדיה     02.02.0045
יושע ישאר רוניצ לע תופעתסה ללוכ ע``ש      
םע 4" רטוקב הדלפ רוניצ ,בלוצמ ןליטאילופ      
,תותשק ,"וירט" תפיטעו ימינפ טלמ יופיצ      
ינקת ץרוטש רבחמ םע רשואמ ,רוביח יריזבא      
םע 4" הדלפ ףקז ,ףקזל רוביחב 4" ןגוא םע      
ןוגיע שוג , ץוחבמ עובצו ימינפ טלמ יופיצ      
`מ 3 דע ישארה וקל רוביח ללוכ , `וכו ןוטבמ      

 18,000.00 3,000.00     6.00 )םירזיבאו רוניצ( 'חי   
      
      

קובץ: פטיו דרוקר-שלב א-כתב   .../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
 

28/04/2019
דף מס':     016 רקורד ויטפ

בויבו םימ 75 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,500.00   300.00     5.00 רשואמ ךפש רתאל ויוניפו טנרדיה לוטיב 'חי  02.02.0046

      
לע התנקתהו תמייק הדידמ תכרעמ תקתעה     02.02.0047

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק חקפמה תוארוהו תוינכתה יפ  
      
ב ו י ב  י ו ו ק  30.20 ק ר פ  ת ת       
      
)םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק      
      
מ``מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     02.03.0002

 18,225.00   135.00   135.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ רטמ   
      
מ``מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     02.03.0003
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ ל"נכ לכה ללוכ      

 69,300.00   165.00   420.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1 רטמ   
      
מ``מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     02.03.0004
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ ל"נכ לכה ללוכ      

 27,000.00   180.00   150.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 רטמ   
      
מ``מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     02.03.0005
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ ל"נכ לכה ללוכ      

  3,900.00   195.00    20.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 רטמ   
      
מ``מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     02.03.0006
52.1 דע קמועב עקרקב חנומ ל"נכ לכה ללוכ      

  9,250.00   185.00    50.00 .רטמ רטמ   
      
מ``מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     02.03.0007
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ ל"נכ לכה ללוכ      

  4,000.00   200.00    20.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1 רטמ   
      
מ``מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     02.03.0008
מ לודגה קמועב עקרקב חנומ ל"נכ לכה ללוכ      

 15,050.00   215.00    70.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 רטמ   
      
תקצי וא C.V.P-מ שדח בויב רונצ רוביח     02.03.0009
וא הנבממ תמייק בויב תאיציל 6`` רטוקב      

 10,600.00   265.00    40.00 'פמוק תמייקה האיציה קוריפ ללוכ שרגמ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: פטיו דרוקר-שלב א-כתב   .../017 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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28/04/2019
דף מס':     017 רקורד ויטפ

בויבו םימ 75 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב  י נ ק ת מ  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
      
םאתהב תוימורט תוילוח היושע הרקב תחוש      
םע הרקית ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ םיטרפל      
דבכ סמועל תקצי יושע הסכמו מ"ס 06 חתפ      
    )YV AEH4-D00 )YTUD םשו למס םע  
דע ןיוזמ ןוטבמ ןוראווצ,"בויב" בותיכו דיגאתה      
תוגרדמ ,אתה הבוג תמאתהל מ"ס 02 הבוג      
ןיב םוטיא ,יטסלפ יופיצ םע תקצימ תובחר      
וא "טסלפוטיא" ימטא ינשב תוילוחה      
ןיב םיחוורמה םטיאו םיפפוח "קיטסורפ"      
,םינפבמ .ע.ש וא XELFAKIS-ב תוילוחה      
"הדשרופ" ,"ביבוטיא" ירבחמ ,קי`צנבה דוביע      
םיטרפמב טרופמכ לכה `וכו אתל .ע.ש וא      
      
     02.04.0001
מ``ס 08 רטוקב ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש      

  2,650.00 2,650.00     1.00 רטמ 57.1 דעו 62.1 מ קמועב 'חי   
      
מ``ס 001 רטוקב ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש     02.04.0002

155,400.00 4,200.00    37.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1 מ קמועב 'חי   
      
מ``ס 001 רטוקב ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש     02.04.0003

 22,500.00 4,500.00     5.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 מ קמועב 'חי   
      
מ``ס 001 רטוקב ל"נכ לכה ללכ הרקב תחוש     02.04.0004

 14,700.00 4,900.00     3.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 מ קמועב 'חי   
      
מ``ס 521 רטוקב ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש     02.04.0005

 23,400.00 7,800.00     3.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2 מ קמועב 'חי   
      
מ``ס 521 רטוקב ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש     02.04.0006

  8,300.00 8,300.00     1.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3 מ קמועב 'חי   
      
08 רטוקב ןליתאילופמ בויבל הרקב תחוש     02.04.0007
``תיפוח`` תמגוד רטמ 52.1 דע קמועבו מ``ס      
הרקתו ןכומ תיעקרק בוציע ללוכ ע``ש וא      

 40,500.00 2,700.00    15.00 חקפמ תעיבק יפ לע תקצי וא ןוטב הסכמו 'חי   
      
מ``ס 08 רטוקב ןליתאילופ תחושל תפסות     02.04.0008
גוסמ מ``ס 05 רטוקב ןוטב הסכמו הרקת רובע      

 13,500.00   900.00    15.00 C250 'חי   
      
החושב תולטובמ תואיציו תוסינכ תמיתס     02.04.0009

  4,800.00   480.00    10.00 'פמוק תמייק  
      
      
      

קובץ: פטיו דרוקר-שלב א-כתב   .../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
 

28/04/2019
דף מס':     018 רקורד ויטפ

בויבו םימ 75 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לכב םייק וק לע החוש תינב רובע תפסות     02.04.0010
תוברל בויב ימ םימרוז וב רטוק לכבו קמוע      
תפצה תעינמל םישורדה םירדסהה לכ עוציב      

  9,800.00 1,400.00     7.00 'פמוק .הדובעה ןמזב החושה  
      
החושל  רטוק לכב בויב וק רובח רובע תפסות     02.04.0011
,החושה יוליג ,הריפח ללוכ קמוע לכב תמייק      
יפ לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש      

  5,400.00   900.00     6.00 'פמוק .שרדנה  
      

  3,780.00   630.00     6.00 והשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ 'חי  02.04.0012
      
ןוטב תפיטע םע קמועו רטוק לכב ינוציח לפמ     02.04.0013

  5,400.00   900.00     6.00 ןייוזמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

952,985.00 בויבו םימ כ"הס
קובץ: פטיו דרוקר-שלב א-כתב   .../019 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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28/04/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     019 רקורד ויטפ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

א בלש-רקורד ויטפ 10 הנבמ    
   

                373,670.00 קורפו הנכה תודובע 10 קרפ   
   

                124,350.00 ם"וגאו םיעצמ 30 קרפ   
   

                378,900.00 תוגרדמו םיפוציר הפש ינבא 60 קרפ   
   

                552,000.00 תויעלסו תוריק 70 קרפ   
   

                327,230.00 תונוש תודובעו בוחר טוהיר 80 קרפ   
   

                100,000.00 זוקינו לועית תודובע 90 קרפ   
   

                866,659.00 הרואת תודובע 21 קרפ   
   

                738,750.00 םישדח חותיפ יטרפ 61 קרפ   
   

                485,152.00 היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

 3,946,711.00 א בלש-רקורד ויטפ 10 כ"הס               
   
בויבו םימ 75 הנבמ    
   

                157,100.00 תויללכ תוארוה 10 קרפ   
   

                795,885.00 בויבו םימ תדובע 20 קרפ   
   

   952,985.00 בויבו םימ 75 כ"הס               
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28/04/2019
דף מס':     020 רקורד ויטפ

  
הנבמ ךס  

 3,946,711.00 א בלש-רקורד ויטפ 10 הנבמ  
  

   952,985.00 בויבו םימ 75 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
 4,899,696.00  יללכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: פטיו דרוקר-שלב א-כתב 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


