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14/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     200 -תליא - ןוינח + 'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ**

'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י ס י ס ב ו  ת ו ר י פ ח  11.80 ק ר פ  ת ת       
      
04 בחורב םילבכל תולעת לש הביצח/הריפח     08.11.0070
,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמועו מ"ס      

135,240.00    48.30 2,800.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס רטמ   
      
08 בחורב םילבכל תולעת לש הביצח/הריפח     08.11.0080
,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 021 קמועו מ"ס      

121,210.00    71.30 1,700.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס רטמ   
      
םילבכל תולעת לש םיידי תדובעב הריפח     08.11.0300
,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמוע      

 27,600.00   138.00   200.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס רטמ   
      
להנמ רושיא רחאל קר םיידיב הריפח      
.תושיגר תודוקנב הדובע תובקעב הדובעה      
      
ךרוצל טלפסא שיבכ רוסינ רובע תפסות     08.11.0500
רוסינה ינפל בצמל ותרזחהו תרנצ תחנה      

 54,625.00   109.25   500.00 מ"ס 04 בחורב הנבמה רוזחיש תוברל רטמ   
      
תחנה ךרוצל הכרדמ תחיתפ רובע תפסות     08.11.0520
תוברל החיתפה ינפל בצמל ותרזחהו תרנצ      

 18,285.00    60.95   300.00 . וקרופש תופצרמה םע הנבמה רוזחיש רטמ   
      
תודימב ,רטמ 6 דע הרואת דומעל דוסי     08.11.1030
    08X07X07 תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס:  
,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ ילוורש ,הריפח      

107,640.00   897.00   120.00 .טרופמכ ןוגיע יגרבו ןויז לזרב 'חי   
      
תודימב ,רטמ 01 דע הרואת דומעל דוסי     08.11.1040
    001X08X08 תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס:  
,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ ילוורש ,הריפח      

 64,883.00 1,046.50    62.00 .טרופמכ ןוגיע יגרבו ןויז לזרב 'חי   
      
תודימב ,רטמ 21 דע הרואת דומעל דוסי     08.11.1050
    021X001X001 תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס:  
,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ ילוורש ,הריפח      

  5,934.00 1,483.50     4.00 .טרופמכ ןוגיע יגרבו ןויז לזרב 'חי   
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14/06/2020
דף מס':     201 -תליא - ןוינח + 'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ**

'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ק ב  י א ת  21.80 ק ר פ  ת ת       
      
001 קמועבו מ"ס 06 רטוקב לוגע הרקב את     08.12.0010
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

 13,800.00 1,150.00    12.00 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי   
      
001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב את     08.12.0020
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

153,594.00 1,828.50    84.00 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי   
      
,מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב אתל תפסות     08.12.0030
הסכמ םוקמב ,ןוט 04-ל םיאתמ הסכמ רובע      

  5,290.00   529.00    10.00 ןוט 5.21 -ל םיאתמ 'חי   
      
תוברל םייק הרקב אתל השדח תרנצ רוביח     08.12.0200
תמיטס, 8 " דע תרנצל חתפ תביצח הריפח      

  5,520.00   552.00    10.00 .ותומדקל חטשה תרזחהו ןוטבב חתפה 'חי   
      
קמועבו מ"ס 521 רטוקב לוגע הרקב את     08.12.0210
,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס 001      
,םיחתפ תנכה ,ןוט 5.21-ל םיאתמ הסכמ      

 17,940.00 2,990.00     6.00 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי   
      
דע תרושקת וא למשחל תרוקיב את קוריפ     08.12.0220

  6,670.00   333.50    20.00 'פמוק מ"ס 08 רטוק  
      
"ק ז ב " ה ר ק ב  י א ת  41.80 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב A2 יסמ "קזב" לש ינקית הרקב את     08.14.0040
,מ"ס 722 ץוח הבוגו מ"ס 341/19 םינפ      

 44,505.00 7,417.50     6.00 הסכמ אלל ,הביצח/הריפח תוברל 'חי   
      
3 םע A םגד "קזב" הרקב אתל ינקת הסכמ     08.14.0200
,הכרדמב הנקתהל תרגסמ תוברל םיקלח      

 22,425.00 3,737.50     6.00 "קזב" למסו 521B גוסמ 'חי   
      
לש הנקתהו םיירוזאה "קזב" ינסחממ הלבוה     08.14.0310
104A ,52A ,5A םגד "קזב" תחושל הסכמ      
    ,3A ,2A ,1A רזעה ירמוח לכ תוברל  

  3,450.00   575.00     6.00 'פמוק םישרדנה  
      

  3,634.00   908.50     4.00 תמייק תרנצ יבג לע את תחנה רובע תפסות 'חי  08.14.0400
      
טרפמ יפל ,אתל ןוראווצ תכמנה וא תהבגה     08.14.0450
תוברל ,מ"ס 05 דע הבוגב ,קזב לש 1.1701      

  7,475.00   747.50    10.00 ןוטבה ןויז 'חי   
      

קובץ: כביש עוקף מערבי שלב   .../202 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/06/2020
דף מס':     202 -תליא - ןוינח + 'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ**

'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת י ט ס ל פ  ת י ל מ ש ח  ת ר נ צ  12.80 ק ר פ  ת ת       
      
011 רטוק NS-8 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.21.0196

 30,400.00    38.00   800.00 הכישמ לבח םע מ"מ 2.3 ןפוד יבוע מ"מ רטמ   
      
011 רטוק NS-23 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.21.0200

 52,900.00    52.90 1,000.00 הכישמ לבח םע מ"מ 3.5 ןפוד יבוע מ"מ רטמ   
      
061 רטוק NS-8 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.21.0206

  7,245.00    72.45   100.00 הכישמ לבח םע מ"מ 7.4 ןפוד יבוע מ"מ רטמ   
      
לבח םע מ"מ 05 רטוק ןליתאילופ תורוניצ     08.21.0490
,מ"מ 8 רטוקב רוזש ןליפורפילופמ הכישמ      
,"קזב" 'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע      
לכ תוברל הנכומ הריפחב םיחנומ ,11 ע"קי      

146,832.00    21.28 6,900.00 רוביחה ירמוח רטמ   
      
05 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.21.0500

 66,240.00    13.80 4,800.00 הכישמ לבח םע מ"מ רטמ   
      
57 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.21.0510

 88,320.00    18.40 4,800.00 הכישמ לבח םע מ"מ רטמ   
      
YX2N ת ש ו ח נ  י ל ב כ  13.80 ק ר פ  ת ת       
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0020
    5.1X4 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

 46,644.00     8.97 5,200.00 ע?ש וא רטמ   
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0030
    5.1X5 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

 16,928.00    10.58 1,600.00 ע"שוא "הכרא" רטמ   
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0120
    4X3 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

 12,700.00    12.70 1,000.00 ע"ש וא רטמ   
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0230
    61X5  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
הכרא י"ע קוושמ תווצקה ינשב רוביח תוברל      

234,600.00    58.65 4,000.00 ע"ש וא רטמ   
      

קובץ: כביש עוקף מערבי שלב   .../203 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/06/2020
דף מס':     203 -תליא - ןוינח + 'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ**

'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ךתחב YX2N )EPLX(  גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0250
    52X4 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
הכרא י"ע קוושמ תווצקה ינשב רוביח תוברל      

 93,840.00    78.20 1,200.00 ע"ש וא ר"מ   
      
ם י י ו ל ג  ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  53.80 ק ר פ  ת ת       
      
,ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.35.0030
וא/ו רוניצב  םילחשומ  וא/ו  עקרקב םינומט      

155,250.00    28.75 5,400.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס לע רטמ   
      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.40.0010
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
םירזיבא תוברל ,עקרקב תיכנא םיעוקת      

  5,299.20   331.20    16.00 םיירוקמ 'חי   
      
,מ"ס 05 רטוק ןוטב רוניצמ תרוקיב תחוש     08.40.0020

  7,912.00   494.50    16.00 הכרדמב הנקתהל הסכמ םע 'חי   
      
תשוחנמ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     08.40.0030

 58,608.60   315.10   186.00 םיכילומ 7 רובע מ"מ 4/04 ךתחב 'חי   
      
ת ו ע ו ר ז ו  ה ר ו א ת  י ד ו מ ע  65.80 ק ר פ  ת ת       
      
09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע     08.56.0110
תוברל 'מ 8.3 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ      
םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד      

 91,770.00 2,415.00    38.00 ושארב עורזה רוביחלודומעה 'חי   
      
09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע     08.56.0120
תוברל 'מ 8.5 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ      
םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד      

233,852.50 2,817.50    83.00 ושארב עורזה רוביחלודומעה 'חי   
      
09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע     08.56.0150
'מ 08.8 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ      
הנכה .צ"עמ םגד ,טולישו דוסי תטלפ תוברל      
םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהלםישורדה      

235,290.00 3,795.00    62.00 .ושארב 'חי   
      
      
      
      

קובץ: כביש עוקף מערבי שלב   .../204 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/06/2020
דף מס':     204 -תליא - ןוינח + 'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ**

'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע     08.56.0170
'מ 8.01 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ      
אתל הנכה ,טולישו דוסי תטלפ תוברל      
םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא      

 17,940.00 4,485.00     4.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל 'חי   
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     08.56.0180
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

 29,578.00   739.45    40.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      
רונתב יטטסורטקלא עבצב דומע תעיבצ     08.56.0700

  9,740.50    80.50   121.00 'מ 8.5 דע הבוגב דומע - רטסאילופ תקבאב רטמ   
      
רונתב יטטסורטקלא עבצב דומע תעיבצ     08.56.0710
'מ 8.5 לעמ הבוגב דומע - רטסאילופ תקבאב      

  6,679.20   101.20    66.00 'מ 5.21 דעו רטמ   
      
עבצב תדדוב תינוק עורז תעיבצ     08.56.0730

 12,857.00   149.50    86.00 רטסאילופ תקבאב רונתב יטטסורטקלא 'חי   
      
עבצב הלופכ תינוק עורז תעיבצ     08.56.0740

 27,209.00   299.00    91.00 רטסאילופ תקבאב רונתב יטטסורטקלא 'חי   
      
עבצב תשלושמ תינוק עורז תעיבצ     08.56.0750

  4,036.50   448.50     9.00 רטסאילופ תקבאב רונתב יטטסורטקלא 'חי   
      
דנאז לוורש רובע הרואת דומעל תפסות     08.56.0755

 35,259.00   241.50   146.00 הכרדמה ינפ לעמ מ"ס 03 הבוגב 'חי   
      

  8,728.50   132.25    66.00 לופכ םילגד קיזחמ 'חי  08.56.0765
      
'מ 0.2 יקפוא ךרואב תיביטרוקד הדיחי עורז     08.56.0880
יביטרוקד ,לוגע ךתחב הדלפ דומעל תמאתומ      
רונתב העובצו תנוולוגמ עורזה, גרודמו      

 46,977.50   546.25    86.00 'פמוק .הינשל 'מ 74 חור תוריהמל תננכותמ עורזה,  
      
'מ 0.2 יקפוא ךרואב תיביטרוקד הלופכ עורז     08.56.0881
יביטרוקד ,לוגע ךתחב הדלפ דומעל תמאתומ      
רונתב העובצו תנוולוגמ עורזה, גרודמו      

 75,871.25   833.75    91.00 'פמוק .הינשל 'מ 74 חור תוריהמל תננכותמ עורזה,  
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כביש עוקף מערבי שלב   .../205 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
0.2 יקפוא ךרואב תיביטרוקד תשלושמ עורז     08.56.0882
,לוגע ךתחב הדלפ דומעל תמאתומ 'מ      
העובצו תנוולוגמ עורזה, גרודמו יביטרוקד      
'מ 74 חור תוריהמל תננכותמ עורזה, רונתב      

 10,091.25 1,121.25     9.00 'פמוק .הינשל  
      
'מ 6.1 יקפוא ךרואב תיביטרוקד טחמ דוח     08.56.0883
מ"מ 09 לוגע ךתחב הדלפ דומעל תמאתומ      
תננכותמ, רונתב העובצו תנוולוגמ יביטרוקד.      

151,800.00 1,265.00   120.00 'פמוק .הינשל 'מ 74 חור תוריהמל  
      
דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.56.0884
העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ ידומעב      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב רשאו      
עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה . תיננגה      
עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא תויחנהיפל      
תא תוסכל בייחו םיקלח ינשמ יוסכה דומעה      

 45,560.70   244.95   186.00 .סיה ינפ לעמ םהבוג ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ 'חי   
      
'מ 8.1 יקפוא ךרואב תיביטרוקד טחמ דוח     08.56.0885
מ"מ 09 לוגע ךתחב הדלפ דומעל תמאתומ      
תננכותמ, רונתב העובצו תנוולוגמ יביטרוקד.      

 99,820.00 1,610.00    62.00 'פמוק .הינשל 'מ 74 חור תוריהמל  
      
'מ 8.1 יקפוא ךרואב תיביטרוקד טחמ דוח     08.56.0886
מ"מ 09 לוגע ךתחב הדלפ דומעל תמאתומ      
תננכותמ, רונתב העובצו תנוולוגמ יביטרוקד.      

 99,820.00 1,610.00    62.00 'פמוק .הינשל 'מ 74 חור תוריהמל  
      
הבוגב הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.56.0950
חטשה ינפ תרזחה תוברל 'מ 01-8      
וא טלפסא ינוקיתו הריפחה יולימ ,םתומדקל      

 24,150.00   483.00    50.00 'פמוק ףוציר  
      
תוברל 'מ 51 דע הבוגב הרואת דומע קוריפ     08.56.0990

 37,375.00   747.50    50.00 'פמוק . חטשה רושי  
      
הרואת ידומע תללוכה תינמז הרואת תכרעמ     08.56.1010
לע םימקוממה, 'מ 01 וא 'מ 5.8 הבוגב ץעמ      
תומוטק תוניפ םע םימורט ןוטב תודוסי      
הרואת יפוג , מ"ס 001/001/001 תודימב      
וא  ."01 סרמ" וא "52 ןוא-רוא" שעג תמגודכ      
, שרדנכ תנוולוגמ עורז תוברל  רשואמ ע"ש      
ןקתומ למשח לבכ, טוו 051 ג"לנ הרונ תוברל      
לכ ללוכ םלשומ לכה , הדלפמ אשונ לבכ לע      
,ךמסומ קדוב י"ע ןקתמה רושיא ,רזעה ירמוח      
קותינ, ותלעפהו למשחל ןקתמה רוביח      
ריחמה .דויצה יוניפו שומישה רמגב תכרעמה      

1,392,650.00 1,989.50   700.00 'פמוק םוי 03 לש הפוקתל דדוב דומעל סחיתמ  
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  י ש ג מ  75.80 ק ר פ  ת ת       
      
ףוג רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.57.0010
ז"אמ תוברל ,טוו 004 דע הרונ םע הרואת      
גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ םע      
ןיב רוביח ילבכ ,הקראה רוביחו הקראה      
אלל( טלפמוק טרופמכ הרואתה ףוגל שגמה      

 28,681.00   333.50    86.00 רזעה ירמוחו )הלעפה דויצ 'חי   
      
יפוג 2 רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.57.0020
ז"אמ תוברל ,טוו 004 דע תורונ םע הרואת      
גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ םע      
ןיב רוביח ילבכ ,הקראה רוביחו הקראה      
אלל( טלפמוק טרופמכ הרואתהףוגל שגמה      

 41,400.00   414.00   100.00 רזעה ירמוחו )הלעפה דויצ 'חי   
      
יפוג 3 רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.57.0030
ז"אמ תוברל ,טוו 004 דע תורונ םע הרואת      
גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ םע      
ןיב רוביח ילבכ ,הקראה רוביחו הקראה      
אלל( טלפמוק טרופמכ הרואתהףוגל שגמה      

  4,761.00   529.00     9.00 רזעה ירמוחו )הלעפה דויצ 'חי   
      
גח תרואתל 61A יזפ דח םימ ןגומ עקת תיב     08.57.0100
ז"אמ תפסוה תוברל הרואת דומעב הנקתהל      
    61A 3 לבכו םירזיבאה שגמ לעX5.2 YX2N  

 15,939.00   241.50    66.00 עקתה תיבל םירזיבאה שגממ 'חי   
      
וא םייק הרואת דומעל הנזה לבכ רוביח     08.57.0110
ןוטבה דוסיב הביצח תוברל ,תמייק היזכרמ      
שגמל רוביחו םיקדהמ תפסוה ,שרדיו הדימב      

  5,140.50   514.05    10.00 .היזכרמל וא/ו 'חי   
      
ץוח תרואתל םיסנפ      
      
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      
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
דויצ םע רטמ 01 דומעל  דל הרואת ףוג     08.57.0210
K3-W...-M-ONOCE םגד ,דל תיגולונכטב      
, טוו 051 דע קפסהב DELK תרצות      
ןיולק 0003, רפמא ילימ 035 , ןמול 052,71      
תרושקת לעב רבירד, עורזלתבשות ללוכ      
'ק 01 טלוו  'ק 01 רתי חתמ ןגמו ילאד      
- תליא זרכמ יפל ףיעסה ריחמ( .רפמא      

355,180.00 1,204.00   295.00 . )תיטגרנא תולעייתה 'חי   
      
תודימב ,היזכרמל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי     08.57.0460
    54X551 ינפל תחתמ מ"ס 09 הבוגבו מ"ס  
םע ,חטשה ינפ לעמ מ"ס 02-ו חטשה      
למשחה חול קוזיחל תנבלוגמ לזרב תרגסמ      
תרזחהו תורוניצל םיחתפ םע ,ןוטבה סיסבל      

  5,796.00 2,898.00     2.00 'פמוק .םתומדקל חטשה ינפ  
      
082 בחור תודימב הרואת תייזכרמל החמוג     08.57.0480
ללוכ ,מ"ס 082 הבוג ,מ"ס 05 קמוע ,מ"ס      

 14,279.55 4,759.85     3.00 .סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח 'חי   
      
קורפ :ללוכ תמייק רואמל היזכרמ קוריפ     08.57.0490
וא( ,הרואתל הנזהה ילבכו למשחה ירוביח      
י"פע )םטולישו םדודיבו םירוביח רותיא      
קותינל י"חח םע םואית ,ןונכתב שרדנה      
םוקמל םילבכהו היזכרמה תרבעה ,הקפסהה      
ןוטבה דוסי תאצוה ללוכ ,פ"הנמ הרויש      
י"ע רכומ תלוספ ףוסיא רתאל ותרבעהו      
תובכשב הריפחה יולימו תוכמסומה תויושרה      
חטשה ינפ תרזחה ללוכ ,קדוהמ 'א גוס עצמ      

  2,921.00 1,460.50     2.00 'פמוק .םתומדקל  
      
וא קזב וא למשח רליפל הרוקמ ןוטב תחמוג     08.57.4700
תרוצב "םיסלפמ" םגד  כ"לטו למשח רליפל      
    H מ"ס 522 עקרקל תחתמו לעמ ללוכ הבוג  
טרפ יפל מ"ס 04 קמוע מ"ס 08 בחור      
ןירושמ רטסאילופ תלד תוברל 80 יפל..עוציב      
קזב םגד חירב בר לוענמו אקמא תידי םע      
וא. החמוגב דרפנ  תרושקת ןורא םוקמב      

 10,717.08 3,572.36     3.00 'פמוק ..E 00 םגד רטסאילופ ןורא ןיפוליחל  
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  ת ר ק ב  85.80 ק ר פ  ת ת       
      
הרקב זכרממ טלשנה הניעטו הרואת רקב     08.58.0011
הנקתהל דעוימה תיראלולס תרושקתב      
יוביג תוללוס ללוכה הרואתה תייזכרמב      
WG-SCLD-NE :םגד ,תמגודכ ,תונעטנ      
תוכיא הווש וא מ"עב קטלנא י"ע קוושמה      
ינכטה טרפמה תושירד לכל הנועה ךרעו      

 37,628.00 18,814.00     2.00 'פמוק .ב"צמה  
      
תולקת יוויחל תוילטיגיד תוסינכ תדיחי     08.58.0020
לש D3609-XE-TR-NE  ט"קמ םיעוראו      

 17,940.00 2,242.50     8.00 קטלנא 'חי   
      
ןקתומה  ILAD תרושקת םאתמ תדיחי     08.58.0031
תודיחי 46 דע הטילשל הרואתה תייזכרמב      
    ILAD, םגד , תמגודכ: I-UCC-NEקוושמה  
הנועה ךרעו תוכיא הווש וא מ"עב קטלנא י"ע      

 13,800.00 1,725.00     8.00 'פמוק .ב"צמה ינכטה טרפמה תושירד לכל  
      
תייזכרמב תנקתומה ILAD   חוכ קפס תדיחי     08.58.0061
46 דע לועפתל הרואתה דומעב וא הרואתה      
:םגד ,תמגודכ ILAD הצק תודיחי      
    ILAD-SP-NE וא מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה  
טרפמה תושירד לכל הנועה ךרעותוכיא הווש      

 14,720.00 1,840.00     8.00 'פמוק .ב"צמה ינכטה  
      
תרושקת קשממ םע יוביגל ימצע רקב תדיחי     08.58.0070

 35,880.00 4,485.00     8.00 ILAD-CD-NE ט"קמ ILAD 'חי   
      
ןקתומ הענתה ימרזו רתי יחתמל הנגה תדיחי     08.58.0090
סנפ לועפתל הרואתה דומע לש דויצה שגמב      
    DEL, 044 :םגד ,תמגודכ-SEM-NE  
תוכיא הווש וא מ"עב קטלנא י"ע קוושמה      
ינכטה טרפמה תושירד לכל הנועה ךרעו      

150,966.25   511.75   295.00 'פמוק .ב"צמה  
      
:םגד ,תמגודכ O/I תבחרה תדיחי     08.58.0100
    D3609-XE-TR-NE קטלנא י"ע קוושמה  
לכל הנועה ךרעו תוכיא הווש וא מ"עב      

  9,418.50 9,418.50     1.00 'פמוק .ב"צמה ינכטה טרפמה תושירד  
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הרואתה יפוג ןויפאו םינותנה סיסב תמקה     08.58.0110
סיסב תביתכ תוברל :הרקבה תנכותב      
יפוג תבצה ,הרקבה תנכותב םינותנה      
הפמה יבג לע תויזכרמהו הרואתה      
תונכת ,הרקבה תנכות לש תיביטקארטניאה      
תוינכותל ז"ול תיינב ללוכ הרקבה תכרעמ      
תרדגה ,)םועמעו יוביכ ,הקלדה ינמז( הרואת      
דע ,'וכו תואשרה ,תוארתהה תכרעמ      
תכרעמלוהינ תנכות לש האלמ הלעפהל      
םולשת תשרב סנפ לכ רובע םולשת  .הרקבה      
םושירו זוכיר רובע המקהה תעב ימעפ דח      

 10,738.00    36.40   295.00 'פמוק ,הרואתה יפוגו הייזכרמה ינותנ  
      
לכ רובע  הרואתל תיטנרטניא לוהינ תנכות     08.58.0120
םולשת םינש 5 דע לש הפוקתל תשרב סנפ      
תיטנרטניא לוהינ תנכות תקפסא רובע ישדוח      
י"ע יטרדנטס ןפדפדמ לועפתל ןנע תורשב      
לוהינו הטילש תרשפאמה ,םישמתשמ 5דע      
,דדובה סנפה תמרב ,הרואתה תכרעמ      
תקפה ,תועדוה תחילש ,תולקת תגצה תוברל      
םועמעו יוביכ ,הקלדה ירטשמ תעיבק ,תוחוד      

 69,030.00   234.00   295.00 'פמוק ,'וכו  
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ל  ה נ ב מ  16.80 ק ר פ  ת ת       
I.C ת ו ב י ת ו       
      
תודימב רטסאילופמ חול הנבמ     08.61.0381
    0021X0011X003 56 מ"מPI תלד תוברל,  

 31,280.00 3,910.00     8.00 עוביק תרגסמו הנבומ לקוס 'חי   
      
I.C תובית      
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     08.61.0460
    )C.I( 002 קמועב מ"מ 053/052 תודימב  
ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ( מ"מ      

  6,900.00   172.50    40.00 )רזע 'חי   
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     08.61.0470
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית      
    )C.I( 002 קמועב מ"מ 053/005 תודימב  
ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ( מ"מ      

  3,588.00   299.00    12.00 )רזע 'חי   
      
חול לש ילמשח רוביחו תינכמ הנקתהו הלבוה     08.61.0510
םיכילומה ןומיסו טוליש תוברל למשח      
001 דעו מ"ס 05 לעמ חולה קמוע .םילבכהו      

 13,225.00 1,322.50    10.00 . מ"ס ר"מ   
      
      

קובץ: כביש עוקף מערבי שלב   .../210 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

14/06/2020
דף מס':     210 -תליא - ןוינח + 'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ**

'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
C ן י י פ ו א  ם י ז "א מ  26.80 ק ר פ  ת ת       
      
דח רפמא 6 ילנימונ םרזל C ןיפוא ז"אמ     08.62.0055

    469.20    58.65     8.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
דח רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןיפוא ז"אמ     08.62.0060

  1,324.80    55.20    24.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
דח רפמא 6 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0117
01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע יבטוק      

    888.00   111.00     8.00 רפמאוליק 'חי   
      
רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןיפוא ז"אמ     08.62.0250

 13,248.00   220.80    60.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת 'חי   
      
ם י ת "מ א מ  36.80 ק ר פ  ת ת       
      
52 קותינ רשוכ רפמא 001X3 דע םית"מאמ     08.63.0030
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

  2,162.00 1,081.00     2.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      

  2,070.00   207.00    10.00 A036 דע ת"מאמל רזע יעגמ 'חי  08.63.0701
      
ם ר ז  י ק ס פ מ  56.80 ק ר פ  ת ת       
      
םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     08.65.0640

  1,081.00 1,081.00     1.00 קספומ בצמ םע ,רפמא 061X3 'חי   
      
ם י ט נ ג מ  ם י ר ס מ מ  66.80 ק ר פ  ת ת       
      

  1,529.50   109.25    14.00 םיניפ 8 - ףלשנ דוקיפ רסממ 'חי  08.66.0010
      

    644.00    46.00    14.00 םיניפ 8 - ףלשנ דוקיפ רסממל סיסב 'חי  08.66.0020
      
03 תושיגר רפמא 04X2  תחפ רסממ     08.66.0210
"REGAH"   תרצות A םגד רפמאילימ      
"הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח תמגודכ      

    644.00   322.00     2.00 .ע"ש וא 'חי   
      
3 יזפ תלת חתמל הזפ רסוחל םירסממ     08.66.0500

  1,035.00   517.50     2.00 טלוו  004X 'חי   
      

  3,335.00 1,667.50     2.00 םיצורע ינש ימונורטסא ןועש קספמ 'חי  08.66.0526
      
רפמא 051 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.66.0625

  8,510.00 2,127.50     4.00 AC3 'חי   
      
      
      

קובץ: כביש עוקף מערבי שלב   .../211 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

14/06/2020
דף מס':     211 -תליא - ןוינח + 'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ**

'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רפמא 08 דע םרזל םייבטוק עברא םינעגמ     08.66.0720

  7,590.00 1,897.50     4.00 AC3 'חי   
      
ם י ח י ט ב מ  י ק ת נ מ ו  ם י כ י ת נ  86.80 ק ר פ  ת ת       
      

    552.00   138.00     4.00 CRH  יכיתנ תוברל A23X3 םיחיטבמ קתנמ 'חי  08.68.0010
      
י ר ז י ב א  .ם י ל ב ק  .ם י א נ ש  96.80 ק ר פ  ת ת       
ה ד י ד מ  י ר י ש כ מ ו  ה ר ק ב ו  ד ו ק י פ       
      
ע"ש וא "אדמל" תמגוד A01  בצוימ חוכ קפס     08.69.0360

  2,185.00 1,092.50     2.00 42CDV דע 'חי   
      
חולב הנקתהל עורז תוברל לובג קספמ     08.69.0520

    379.50   189.75     2.00 למשח 'חי   
      
תוברל 'ש/ק"מ 07 דע למשח חולל ררוואמ     08.69.0550

  1,614.00   807.00     2.00 ןנסמו רורווא יסירת 'חי   
      

  1,040.00   520.00     2.00 09W חולל םומיח ףוג 'חי  08.69.0560
      
ע"ש וא "סקינופ" תמגוד הליסמ קדהמ     08.69.0570

  2,415.00     8.05   300.00 קדהמה רופסמ תוברל ר"ממ 4 דע ךילומל 'חי   
      

    470.00   235.00     2.00 רורווא/םומיח חולל טטסומרט 'חי  08.69.0580
      
ילארשי םגד רפמא 61 `זפ דח עקת תיב     08.69.0595

    276.00    69.00     4.00 ןיד ספ לע הנקתהל 'חי   
      

  1,000.50   166.75     6.00 רפמא 5/052 דע םרז הנשמ 'חי  08.69.0630
      
:תדידמל למשח חולל ילטיגיד דדומ בר     08.69.0670
,קפסה םדקמ ,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ      
םגד "קטס" תמגוד היגרנאו שוקיב איש      

  4,830.00 2,415.00     2.00 )םרז ינשמ ללוכ אל( HE031MP -SULP 'חי   
      
םיבשחמ תרושקתל םאתמ רובע תפסות     08.69.0680

  1,150.00   575.00     2.00 תרושקת ילבכו 'חי   
      

    253.00   126.50     2.00 דל תרונו ינועבצ הסכמ םע ןומיס תורונמ 3 'חי  08.69.0715
      
001( םיבטק העברא קרב יניגמ תיעיבר     08.69.0730

  7,130.00 3,565.00     2.00 רפמאוליק 3B+C +0+HP(. 'חי   
      

  3,312.00   414.00     8.00 רפמאוליק )+0( 02 יבטוק דח קרב ןגמ 'חי  08.69.0770
      
      
      
      

קובץ: כביש עוקף מערבי שלב   .../212 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

14/06/2020
דף מס':     212 -תליא - ןוינח + 'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ**

'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
תליא טינרג תיארפ תיעבט ןבאב  ףוציר     40.01.0170
ללוכ. תיפולקיצ אמגודב מ"ס 5-01 יבועב      

157,000.00   314.00   500.00 5 טרפ יפל .טיט ר"מ   
      
,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0230
"תתתוסמ וטנרט" גוסמ ןבל תוברל םינווגב      
םילדג 3-ב( ירכרוכ ןווגב .תינכת יפל ,ע"ש וא      

324,000.00   180.00 1,800.00 )1+2 טרפ יפל ר"מ   
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0240
וא תשוחנ לייטקוק ןווגב תתוסמ "יראניל"      

2,184,000.00   168.00 13,000.00 2,1 טרפ האר ,םילדג 3-ב .ע"ש ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0400
םע( ןבל עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

 23,700.00   158.00   150.00 6 טרפ האר .דוסיתוברל ר"מ   
      
םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.01.0410
תמגודכ  ןבל ןווג תוברל מ"ס 6/02/02      

 45,600.00   304.00   150.00 6 טרפ האר .ע"ש וא ןייטשרקא ר"מ   
      
001/02/01 "שירח" הזאפ אלל ןג ןבא     40.01.0740
רובע )2722 ט"קמ(  ירכרוכ ןווג תינועבצ      
הניפ תודיחי תוברל 'ודכו תוגורע םוחית      
תיוז ,תולעמ 09 תיוז,)לגעמ 8/1( תלגועמ      
וא "ןייטשרקא" תרצות תולעמ531      

1,773,200.00   124.00 14,300.00 )ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה(.ע"ש רטמ   
      
ת ו ע ל ס מ  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
יפל תליא ןבאמ ,תויזגרא םינבאמ העלסמ     40.02.0010
םירמוחה לכ ללוכ ריחמה .טרפימהו טרפה      
תוברל סדנהמה תוינכתב שרדנכ הדובעהו      
המדא יסיכו תוינכטואיג תועירי הזר ןוטב      
עצובי .יללכה טרפמה יפל דדמי .הליתשל      
שי ךכמ בר הבוגל דבלב 'מ 5.2 דע לש הבוגל      
העלסמ ןנכתל וא המרב םע הדרפה עצבל      

509,600.00   392.00 1,300.00 .תיביטקורטסנוק ר"מ   
      
םיימוקמ טינרג ינבאמ םירדלוב םינבא     40.02.0900
לדוגב .העונת ייאבו תורככב      

224,000.00   560.00   400.00 'מ 06.0X08.0X5.1-כ 'חי   
      

קובץ: כביש עוקף מערבי שלב   .../213 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

14/06/2020
דף מס':     213 -תליא - ןוינח + 'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ**

'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.מ"ס 8-4 ןיב לדוגב תליא טינרג ןבא ירבש     40.02.0910
מ"ס 01 לש הבכשב ינכטואיג דב לע םיחנומ      

 34,840.00    67.00   520.00 תורככו העונת ייאל ר"מ   
      
)ןבא ירבש רובע( תכתמ לבוג רובע תפסות     40.02.0920

 16,200.00    90.00   180.00 רונתב עובצו ןוולוגמ 8/03 ןוולוגמ לזרבמ רטמ   
      
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
י ו ל י מ  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
תפסותב תילוח הלועמ ביטמ ןג תמדא יולימ     41.01.0010
יבוע ,םנודל ק"מ 02  לש תומכב טסופמוק      
רוזיפ ללוכ ,)דחוימה טרפמה יפל וא( מ"ס 04      

342,000.00    57.00 6,000.00 .םיננכותמ םיהבג יפל ןוניגה חטשב רושייו ק"מ   
      
ת ר נ צ  20.14 ק ר פ  ת ת       
      

 12,000.00     6.00 2,000.00 . 4 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0015
      

 10,800.00     9.00 1,200.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0060
      

 45,000.00    15.00 3,000.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0070
      

 54,000.00    18.00 3,000.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0075
      

 37,500.00    25.00 1,500.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0080
      

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

  6,200.00    31.00   200.00 . 01 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0125
      

  4,700.00    47.00   100.00 . 01 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0130
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.02.0140
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 6.1-3.2 ,ע"ש וא ןד ןענ      

168,000.00     7.00 24,000.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

 26,800.00    33.50   800.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.02.0160
      
לוגס עבצב ןליטאלופ רוניצ ריחמל תפסות     41.02.0171
61 רטוקב ןיחלוק/םיבשומ םימב שומישל      

 28,000.00     1.12 25,000.00 ףוטפט תרנצ תוברל מ"מ רטמ   
      
לוגס עבצב ןליטאלופ רוניצ ריחמל תפסות     41.02.0173
52 רטוקב ןיחלוק/םיבשומ םימב שומישל      

  2,000.00     2.00 1,000.00 מ"מ רטמ   
      
      

קובץ: כביש עוקף מערבי שלב   .../214 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

14/06/2020
דף מס':     214 -תליא - ןוינח + 'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ**

'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לוגס עבצב ןליטאלופ רוניצ ריחמל תפסות     41.02.0174
23 רטוקב ןיחלוק/םיבשומ םימב שומישל      

  6,750.00     2.25 3,000.00 מ"מ רטמ   
      
לוגס עבצב ןליטאלופ רוניצ ריחמל תפסות     41.02.0175
04 רטוקב ןיחלוק/םיבשומ םימב שומישל      

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

  5,025.00     3.35 1,500.00 מ"מ רטמ   
      
לוגס עבצב ןליטאלופ רוניצ ריחמל תפסות     41.02.0177
36 רטוקב ןיחלוק/םיבשומ םימב שומישל      

    850.00     4.25   200.00 מ"מ רטמ   
      
לוגס עבצב ןליטאלופ רוניצ ריחמל תפסות     41.02.0178
57 רטוקב ןיחלוק/םיבשומ םימב שומישל      

    100.00     5.00    20.00 מ"מ רטמ   
      

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

 14,140.00    50.50   280.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.02.0200
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     41.02.0235

  5,050.00    50.50   100.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     41.02.0240

 23,400.00    78.00   300.00 12.5. רטמ   
      
וא ףוטפטל 2/11" רטוק תכרעמ שאר     41.02.0315
היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל הרטמה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ יפל      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש/י.ר.א      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו דוקיפ ימל      

 20,336.00 5,084.00     4.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ גוסמ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כביש עוקף מערבי שלב   .../215 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

14/06/2020
דף מס':     215 -תליא - ןוינח + 'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ**

'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ 10 הנבמ
      

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

 25,304.00 6,326.00     4.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

 15,246.00   847.00    18.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
םולב "טיילרוא" 0011/2 תכרעמ שארל ןורא     41.02.0415
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  9,408.00 3,136.00     3.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
םולב "טיילרוא" 0461/2 תכרעמ שארל ןורא     41.02.0425
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

 15,456.00 5,152.00     3.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.02.0435
,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 2/11"      
,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג ,הריפח      
יפל םימה קפס תושירד יפל לכה ,םיפוגמ      

 13,440.00 6,720.00     2.00 'פמוק .טרפ  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.02.0440
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

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

  8,400.00 8,400.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
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'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תרצות  CD-8 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     41.02.0465
,ןעטמ ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ      
את ןיפולחל וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ      
ןוראב ,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
לע הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה      
רושיא ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ      

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

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

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

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

117,000.00     6.50 18,000.00 .'וכו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד     41.03.0050
ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש      
איצמהל שי .םנודל ב"וק 04 לש תומכב      
טסופמוקה קפס לש  יוטיחה לע רושיא      
טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל וריבעהלו      
עוציבל שרדנה לכ ללוכ ריחמה .רתאל      
ירמוחו םיינכמ םילכב שומיש ןוגכ הדובעה      

117,000.00     6.50 18,000.00 .ןושיד ר"מ   
      
K:P בכרה לעב סמת יטיא ימיכ ןשד  תפסות     41.03.0060
    :N הייחמצה גוסל שארמ רשואמו עודי  
ע"ש וא ןיערגה לש "ןירגיטלומ" גוסמ שרדנה      

 33,750.00     2.25 15,000.00 .םנודל ג"ק 05 / ר"מל םרג 05 לש תומכב ר"מ   
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דף מס':     217 -תליא - ןוינח + 'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ**

'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
K:P בכרה לעב סמת יטיא ימיכ ןשד  תפסות     41.03.0070
    :N הייחמצה גוסל שארמ רשואמו עודי  
ע"ש וא ןיערגה לש "ןירגיטלומ" גוסמ שרדנה      

  4,500.00     2.25 2,000.00 .םנודל ג"ק 05 / ר"מל םרג 05 לש תומכב ר"מ   
      
לכימ , 3 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0105

 11,000.00    11.00 1,000.00 .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0115

1,120,000.00    22.40 50,000.00 .לודיג תויקש ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      
רטיל 01 - 6 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0130

 54,000.00    90.00   600.00 .לכימ חפנ 'חי   
      
- 8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0165
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ 5.2-2'' עזג רטוק      
.הפיו חתופמ ,'מ 2 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
וא ,תוחפל רטיל 05 חפנב לכיממ      

 21,300.00   426.00    50.00 .ריחמ ותואבעקרקהמ 'חי   
      
עזג רטוק - 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0170
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ 5.3-3''      
.הפיו חתופמ ,'מ 2 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 001 חפנב לכיממ      

407,750.00   582.50   700.00 .ריחמ ותואב 'חי   
      
- 9 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0175
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ 5.3-3'' עזג רטוק      
.הפיו חתופמ ,'מ 2 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
וא ,תוחפל רטיל 001 חפנב לכיממ      

 55,110.00   918.50    60.00 .ריחמ ותואבעקרקהמ 'חי   
      
לדוגב רוב תריפח רובע םיצע ריחמל תפסות     41.03.0900
ברועמ תילוח המדא יולימ ללוכ 05.1/05.1      
םיזוחאה( לובכ %5-ו טסופמוק %03-ב      
לדוג קדבנש ינפל ץע לותשל ןיא )רובה חפנמ      

272,160.00   336.00   810.00 רובה 'חי   
      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו נ ח ל ו ש  ,ם י ל ס פ ס  20.24 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ת י ב ו       
      
טרפ יפל ,'מ 8.1 ךרואב ץעו תכתממ לספס     42.02.0060
טרפ יפל - )טרפ יפל לזרב תקיצי-"לבוי" םגד(      

232,960.00 2,912.00    80.00 16 'חי   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י מ ו ס ח מ  30.24 ק ר פ  ת ת       
      
X-TSAL תרדסמ ןורי םגד םוסחמ דומע     42.03.0900
י"פע ןווג ןטירואילופ תבוכרתמ יושע      
- ע"וש וא "סוארטש לברא" ןאובי תילכירדא      

 50,960.00   728.00    70.00 22 טרפ יפל 'חי   
      
ת ו י ז ר ב  40.24 ק ר פ  ת ת       
      
םחש" תרצות "ןומרח" םגד "רלוק" היזרב     42.04.0900
תחושו למשחל רוביח ללוכ ע"וש וא "אכירא      

 50,400.00 16,800.00     3.00 'פמוק זוקינ  
      
תרצות ,57 "םתור" םגד ןוטבמ ןותפשא     42.04.0901
הבוגב מ"ס 54 רטוק ע"וש וא "אכירא םחש"      
.הטסורינ הסכמו ןוולוגמ חפמ לכימ ,מ"ס 57      

 53,760.00 1,120.00    48.00 02 טרפ יפל 'חי   
      
ם י י נ פ ו א ל  ה י י נ ח  י נ ק ת מ  50.24 ק ר פ  ת ת       
      
תרבח תרצותמ ןטרוקר הציר לולסמ     42.05.0910
    NALUCREH םגדמ דנלוה TNIRPS יבועב  
ןטירואילופ תבכש RBS ימוג היושע מ"מ 41      
תכרעמ ,םודא ןווגב MDPE תבכש וילעו      
תאשונ הבכש תוברל .FAAI רושיא תלעב      
תחתמ מ"ס 4 יבועב 91 צ"את טלפסאמ      
ילנגמ י"ע תמשוימו תרצוימ ןטרוקרה תבכשל      

1,350,000.00   450.00 3,000.00 רשואמ ע"וש וא לבולג תצובקמ ר"מ   
      

 33,600.00 1,120.00    30.00 12 טרפ יפל םיינפואל ןקתמ 'חי  42.05.0920
      
םיינפוא ןומיסל תוכתומ תוינועבצ תומרגותיפ     42.05.0930

 22,400.00   224.00   100.00 'מ/'מ 1-כ לדוגב 'חי   
      
ת ו י ש מ ש ו  ת ו ל ו ג ר פ  60.24 ק ר פ  ת ת       
      
םיטרפ יפל ןרוא ץעו הדלפ תבלשמ הלוגרפ     42.06.0900
עוציב ןונכת טמרופב 0.3/0.3 לש לכימ לדוגב      

156,800.00 31,360.00     5.00 51 טרפ יפל 'חי   
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'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
ר ו ד י ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.01.0010
,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו      
טרפ יפל,תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ      

672,000.00   448.00 1,500.00 . רטמ   
      
וא למשח תונוראל חפ תלד עוציב ןונכת     44.01.0900

 20,160.00   672.00    30.00 עבצ ןווליג ללוכ תיתשת ר"מ   
      
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
י נ ב א  ,ן ג ו  ה פ ש  י נ ב א  10.15 ק ר פ  ת ת       
ם ו ח י ת       
      
חטשהמ םקוליסו תומייק תועלסמ קוריפ     51.01.0060

  7,920.00    39.60   200.00 .חקפמה תוארוה יפל םוקמל ר"מ   
      

 66,000.00    12.00 5,500.00 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  51.01.0130
      
תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     51.01.0150

 21,150.00    14.10 1,500.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
תוברל דומע לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.01.0170

  1,092.00    54.60    20.00 .קוליסו יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ 'חי   
      
לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     51.01.0190

  2,305.50   461.10     5.00 .הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש רטוק 'חי   
      
תבשות ללוכ תרוקיב תחוש הסכמ תפלחה     51.01.0200
04 שיבכ תבשותו הסכמל םימייק )תעבט(      

  4,879.50   975.90     5.00 .מ"ס 06 רטוקב ןוט 'חי   
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.01.0220

  3,196.00   399.50     8.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.01.0330

 22,500.00    15.00 1,500.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      

 11,000.00     2.00 5,500.00 .טלפסא אוטאיט ר"מ  51.01.0340
      
ןיוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק תוסירהו קוריפ     51.01.0460

  6,425.00   128.50    50.00 .קוליסו יוניפ תוברל ק"מ   
      
ןיוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק תוסירהו קוריפ     51.01.0470

  3,855.00   128.50    30.00 .קוליסו יוניפ תוברל ק"מ   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןיוזמ אל ןוטבמ דבוכ תוריק תוסירהו קוריפ     51.01.0480

  9,630.00    64.20   150.00 .קוליסו יוניפ תוברל ק"מ   
      
001 דע רטוקב )ןוטבמ( זוקינ רוניצ קוריפ     51.01.0490
לכו הריפח ללוכ 'מ 4 דע קמועב מ"ס      

 24,200.00   242.00   100.00 .קוליסו יוניפ תוברל תושורדה תודובעה רטמ   
      
.מ"ס 51 דע יבועב טלפסא יחטשמ קוריפ     51.01.0505

120,000.00    10.00 12,000.00 .קוליסו יוניפ ללוכ ר"מ   
      
מ"ס 5-1 יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.01.0540
וניה ריחמה .קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל      

 33,000.00     6.00 5,500.00 .ר"מ 000,1 לעמ חטשל ר"מ   
      

 16,000.00    20.00   800.00 יוניפ תוברל גוס לכמ תפצורמ העסמ קוריפ ר"מ  51.01.0910
      

  5,000.00    50.00   100.00 ץעמ תורדג קורפ רטמ  51.01.0920
      
ק ו ד י ה ו  ה ר י פ ח  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0025

  6,750.00     2.70 2,500.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      

730,000.00    20.00 36,500.00 עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  51.02.0040
      
דע קמועל םימייק םיעצמ ינפ חוחיתו השירח     51.02.0190

 43,400.00     6.20 7,000.00 .רקובמ קודיהו סוליפ רושיי מ"ס 01 ר"מ   
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0900

 94,500.00     2.70 35,000.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,רופח רמוחב לופיט     51.02.0910
תדרפה ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
ררבנ יולימל ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחא תוברל .דחוימה טרפמה תשירדל וא      
רוזיפ יולימה רוזאל רמוחה תלבוה ותסמ      
תובכשב יללכה טרפמה יפל רקובמ קודיהו      
יולימ ק"מ יפל םלושי .מ"ס 02 דע יבועב      

 28,750.00    11.50 2,500.00 .חטשב קדוהמ ק"מ   
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.02.0920
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

124,440.00   122.00 1,020.00 .וטשאא דייפידומ יפל %001 ק"מ   
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'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

1,464,000.00   122.00 12,000.00 .וטשאא דייפידומ יפל %001 ק"מ   
      
רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.03.0100
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      

462,000.00    66.00 7,000.00 )קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה ק"מ   
      
ת ו ל ע ת ו  ם י מ  י ר י ב ע מ  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0032

 71,980.00   359.90   200.00 .'מ 0.2 דע קמועב 4 גרד רדח   
      
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     51.06.0664
רוח םע מ"ס 041 הבוגב מ"ס 87/84 םינפ      
ןמפלוו לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל      
לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא      
תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכ      

 11,716.20 1,952.70     6.00 .984 י"ת 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.06.0668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

 55,641.30 1,686.10    33.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
תודימב הפש ןבאל דומצ ינוניב ישאר ןטלוק     51.06.0676
רוניצל רוח םע מ"ס 011 הבוגב 87/84 םינפ      
ע"ש וא ןמפלוו לש DM-6 תמגודכ ןוטבמ 04      
052C  תינקית תשרו תרגסמ ללוכ      
ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכלזרבמ      

  9,099.00 1,819.80     5.00 .984 י"ת תושירדל 'חי   
      
תקצימ הפש ןבא רובע ןטלוק ריחמל תפסות     51.06.0708
םגד העסימהמ מ"ס 51 הבוגב לזרב      

  6,398.40   266.60    24.00 'פמוק 09-LT-ZM ע"ש וא ןמפלוו לש.  
      
יאל  הפש ןבא רובע ןטלוק ריחמל תפסות     51.06.0716
מ"ס 51 הבוגב לזרב תקצימ העונת      
וא ןמפלוו לש E-ZM-09 םגד העסימהמ      

  8,510.40   354.60    24.00 'פמוק .ע"ש  
      
ר ו ר מ ת  90.15 ק ר פ  ת ת       
      

  6,968.00   174.20    40.00 .ינוריע גוסמ ךרד ירורמתל ןוולוגמ דומע 'חי  51.09.0030
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,775.00   135.50    50.00 .דומע אלל ינוריע גוסמ םירורמת 'חי  51.09.0040

      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

 10,400.00     2.60 4,000.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.09.0060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52 דע      

    970.00    19.40    50.00 .)וטנ העיבצ ר"מ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.09.0070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

  4,620.00    22.00   210.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

    870.00    29.00    30.00 .דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.09.0080
      

    541.50    36.10    15.00 .לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.09.0090
      

 11,000.00     4.40 2,500.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.09.0110
      
תוינכת יפ לע םיינמז העונת ירדסה     51.09.0900

200,000.00 200,000.00     1.00 'פמוק תופרוצמה  
      
ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  01.15 ק ר פ  ת ת       
      
יופיח אלל ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     51.10.0010
,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע תודובע ללוכ .ןבא      
בגב ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז, םירפת ,םיזקנ      
ךרוצל םישורדה םירמוחה תודובעה לכו ריקה      

582,000.00 1,455.00   400.00 .תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה עוציב ק"מ   
      
יופיח אלל ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ רדג תוריק     51.10.0015
,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע תודובע ללוכ .ןבא      
בגב ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז, םירפת ,םיזקנ      
ךרוצל םישורדה םירמוחה תודובעה לכו ריקה      
הבוג .תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה עוציב      
עקרקה סלפממ מ"ס 021 דע ריקה      

339,900.00 1,133.00   300.00 .הכרדמ/יפוס ק"מ   
      
תיארפ ןבאב ןוטבמ םיכמות תוריק יופיח     51.10.0900

576,000.00   240.00 2,400.00 .שרדנה לכו לוחיכ ללוכ ר"מ   
      

300,000.00     1.00 300,000.00 י'גרב תודובעל בצקה 'חי  51.10.0910
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'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ח ט ש מ  / ם י פ ו צ י ר  11.15 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     51.11.0210
, 02/01 ,תינבלמ גוסמ עבצ ספסוחמ רמגב      

133,350.00    88.90 1,500.00 .תינכת יפל , ע"וש וא 02/02 ר"מ   
      
העונת לגעמב הרטעל המורט הפש ןבא     51.11.0540
םירסייפס םע  מ"ס  05/52/52 תודימב      
ןייטשרקא לש שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו      

 31,250.00   125.00   250.00 ע"ש וא רטמ   
      
רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     51.11.0550
םע  מ"ס 05/52/02  תודימב הזפ אלל היצח      
לש שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס      

  9,000.00    90.00   100.00 ע"ש וא ןייטשרקא רטמ   
      
מ"ס 0.1 לש הזפ םע םוחית הפש ןבא     51.11.0555
םירסייפס םע  מ"ס 05/52/02 תודימב      
לש שירח םגד תמגודכ תואפב ןטק םוטיקו      

 27,000.00    90.00   300.00 .ע"ש וא ןייטשרקא רטמ   
      
תודימב 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     51.11.0610
ןיב שרפהה( ,מ"ס 51/52/03 , 71/52/52      
.)מ"ס 51 שיבכה רושימל הכרדמה רושימ      

  5,100.00   102.00    50.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה רטמ   
      
תודימב 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     51.11.0620
ריחמה .)ל"נכ( ,מ"ס 51/05/03 , 71/05/52      

  4,150.00    83.00    50.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ רטמ   
      
תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     51.11.0640
.)ל"נכ( ,מ"ס 51/001/03 , 71/001/52      

252,000.00    70.00 3,600.00 .)ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה( רטמ   
      
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     51.11.0650
דוסי ללוכ ריחמה (    . מ"ס 32/001/32      

240,000.00    75.00 3,200.00 .) ןוטב תנעשמו רטמ   
      
העונת יאל 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     51.11.0660
דוסי ללוכ ריחמה(   .מ"ס 32/52/32 תודימב      

  1,936.00    96.80    20.00 .)ןוטב תנעשמו רטמ   
      
העונת יאל 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     51.11.0670
דוסי ללוכ ריחמה(  .מ"ס 32/05/32 תודימב      

  1,390.00    69.50    20.00 ).ןוטב תנעשמו רטמ   
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'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  31.15 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     51.13.0090

573,500.00    31.00 18,500.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     51.13.0120

564,200.00    36.40 15,500.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב 52 צ"את     51.13.0150

103,600.00   259.00   400.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     51.13.0190

127,080.00    35.30 3,600.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב91 צ"את     51.13.0210

 60,300.00   301.50   200.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
      
םע ,מ"ס 4 יבועב )A.M.S.( 'מ5.21 א"מאת     51.13.0900
01-67GP ןמוטבו 'א גוס יתלזב סגטגרגא      
'סמ( לארשי יביתנ טרפמ יפל עצובת הדובעה      

851,000.00    46.00 18,500.00 )5121.40.15 ףיעס ר"מ   
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     51.13.0910

 29,600.00     1.60 18,500.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     51.13.0920

 48,100.00     1.30 37,000.00 ר''מ/רטיל 3.0 לש ר"מ   
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     51.13.0925

  7,500.00     1.50 5,000.00 ר''מ/רטיל 5.0 לש ר"מ   
      
- ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ -ז ו ק י נ       
      
ם י מ  י ו ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0190

 22,000.00    88.00   250.00 מ"מ 23 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0192

 17,160.00   114.40   150.00 מ"מ 05 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0196

 27,100.00   135.50   200.00 מ"מ 57 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0198

 33,080.00   165.40   200.00 מ"מ 09 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
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'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0200

 18,920.00   189.20   100.00 מ"מ 011 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0204

 83,160.00   277.20   300.00 מ"מ 061 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0214

 54,210.00   542.10   100.00 מ"מ 513 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
6" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0264

  1,936.00 1,936.00     1.00 'פמוק 21" -81" רטוקב והשלכ גוסמ םייק וקל  
      

 11,716.20 1,952.70     6.00 'פמוק 4" רטוק רפרפ ףוגמ 57.01.0338
      

 14,910.60 2,485.10     6.00 'פמוק 6" רטוק רפרפ ףוגמ 57.01.0340
      

 18,105.00 6,035.00     3.00 'פמוק 21" רטוק רפרפ ףוגמ 57.01.0346
      

  9,319.20 3,106.40     3.00 'פמוק 3" רטוק םימל בלושמ ריווא םותסש 57.01.0384
      
ףיקז לע 3" רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.01.0404
הריבש ןקתמ תוברל 4" רטוקב יתשורח      

 29,286.00 2,928.60    10.00 .טרפל םאתהב 'חי   
      
הייקשהל רוביח וא  לופכ יתיב רוביחל הנכה     57.01.0496
טרפ יפל )4" ףיקז(   2*4" וא  2*3" רטוקב      
ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל יטרדנטסה      
טיס יו יפ לוורש םע םייק רדג וא\ו ןוטב      

  4,259.20 1,064.80     4.00 שרדנה םוקמב מ"מ 052 רטוקב 'חי   
      
01" רטוקב רוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטק     57.01.0522
,רוניצה תלחשה תוברל 23/5" ןפוד יבוע      

 11,720.00   293.00    40.00 יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס ילדנס רטמ   
      
)ת ו ר ו ק מ ( ם י מ  י ו ו ק  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
42" רטוקב רוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     57.03.0040

147,000.00   490.00   300.00 .ןויזה לזרב תוברל ,מ"ס 51 יבועב גוס לכמ רטמ   
      
61" רטוקב רוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     57.03.0060

 13,650.00   273.00    50.00 .ןויזה לזרב תוברל ,מ"ס 51 יבועב גוס לכמ רטמ   
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.03.0072
ןפוד יבוע 42" רטוקב ךותירל הדח הזאפ      
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע  61/3"      
חנומ טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת      

160,000.00   800.00   200.00 קמוע לכל עקרקב רטמ   
      
      

קובץ: כביש עוקף מערבי שלב   .../226 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 18,105.20 9,052.60     2.00 'פמוק 61" רטוק רפרפ ףוגמ 57.03.0350

      
  9,319.20 3,106.40     3.00 'פמוק 3" רטוק םימל בלושמ ריווא םותסש 57.03.0384

      
ןוטב חטשמ תוברל םיפוגמ רצחל תיתשת     57.03.0390
ר"מ 61 דע לש חטשב מ"ס 02 יבועב ןיוזמ      
עצמ תבכש ,תיתש קודיהו הריפח ללוכ      
, רדג ,הזר ןוטב ,מ"ס 02 יבועב קדוהמ      

 24,851.20 12,425.60     2.00 'פמוק .טרפב טרופמכ טלפמוק לכה'וכו שפשפ  
      
ת ו פ ס ו נ  ב ו י ב  ת ו ד ו ב ע  90.75 ק ר פ  ת ת       
      
דדוב ,רטוק לכב םימ רוביחל הנכה תקתעה     57.09.0100
וא דדוב רטוק לכב םייק טנרדיה וא לופכ וא      
םיקותינ ,רטמ 5 דע רוניצ יעטק תוברל לופכ      
לשםלשומ עוציבל שרדנה לכו תוירבחתהו      
השירדב הנתומ םולשתהו עוציבה( הקתעה      

  4,527.50   905.50     5.00 )הדובעה ןמויב םושיר ךות חקפמה רושיאב 'חי   
      
ז ו ק י נ  99.75 ק ר פ  ת ת       
      
םימ יריבעמ לש האיצי הסינכ ינקתמ תסירה     57.99.0010
,הפצר ללוכ )מ"ס 051 רוניצ רטוק דע (      
יוניפ תוברל שורדה לכו פרפיר ,םייפנכ      

  2,847.60   711.90     4.00 'פמוק .קוליסו  
      

 25,200.00     9.00 2,800.00 ר"מל/םרג 002 לקשמב גורא אל ינכטואג דב ר"מ  57.99.0060
      
יולימב מ"ס01 הבוגב בווואג/אתואג תרווכ     57.99.0070

 33,000.00    66.00   500.00 02-ב ןוטב ר"מ   
      
לכב ,מ"ס 001 דע הבוגב םינויבג יזגרא     57.99.0080

172,250.00   265.00   650.00 .טרפמ/תינכת יפל הדימ ק"מ   
      
הדימ לכב ,מ"ס 03 הבוגב םינויבג ינורזמ     57.99.0090

300,000.00   150.00 2,000.00 .טרפמ/תינכת יפל ר"מ   
      
תחתמ מ"ס 5 יבועב 02-ב הזר ןוטב עצמ     57.99.0110

 57,500.00    25.00 2,300.00 םיפצרמו םירבוע תודוסיל ר"מ   
      
תודימב 03-ב ןוטבמ זוקינל ינבלמ לבומ     57.99.0115
,םייוביע ,הפצר ללוכ והשלכ קמועבו תונוש      
דע( ןויז ללוכ ריחמה ,הרקתו תורוק ,תוריק      
יפל לכהו רזוח יולימו הריפח ,) ק"מ/ג"ק 021      

2,970,000.00 1,350.00 2,200.00 .טרפה ק"מ   
      

 72,600.00    33.00 2,200.00 .03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  57.99.0120
      
      

קובץ: כביש עוקף מערבי שלב   .../227 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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דף מס':     227 -תליא - ןוינח + 'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ**

'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ףסומ תפסוה רובע ןוטבל ריחמ תפסות     57.99.0130

 48,400.00    22.00 2,200.00 .דחוימה טרפמה יפל ,ןוטבה םוטיא רופישל ק"מ   
      
מ"ס 3 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     57.99.0140

 73,150.00    19.00 3,850.00 .םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      
תוריק ,תופצרב םירפת / תוטשפתה יקשמ     57.99.0150

 36,000.00   200.00   180.00 םוטיאה תוברל ריבעמה תרקתו רטמ   
      
רמיירפ .תומח תוחירמב תוריק םוטיא     57.99.0160
תובכש 2 ,ר"מ/'רג 003 תומכב ינמוטיב      
תומכב תומח תוחירמב 52/57 בשונמ ןמוטיב      
תיכוכז תותשר 2 ,ר"מ/ג"ק 5.4 תללוכ      
גוסמ E.P.D.H תועירי י"ע הנגהוסלגרטניא      
"T - 51 ןיירדוטיב" וא "TLF 005 ןיירד זפ"      
ע"ש וא "ןיירדלוג" וא "ןיישקטורפ ריפס" וא      

346,500.00    90.00 3,850.00 מ"מ 5.0 יבועב ר"מ   
      
יסקופא דוסי רמיירפ תחירמ י"ע ימינפ םוטיא     57.99.0170
וא "akiS roolF 161/651" גוסמ יביכר וד      

 57,600.00    32.00 1,800.00 ר"מ/ר"ג 571 תומכב ,ע"ש ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

30,188,157.78 'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ כ"הס
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עסו הנח ןוינח 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י ס י ס ב ו  ת ו ר י פ ח  11.80 ק ר פ  ת ת       
      
04 בחורב םילבכל תולעת לש הביצח/הריפח     08.11.0070
,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמועו מ"ס      

  9,660.00    48.30   200.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס רטמ   
      
08 בחורב םילבכל תולעת לש הביצח/הריפח     08.11.0080
,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 021 קמועו מ"ס      

142,600.00    71.30 2,000.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס רטמ   
      
םילבכל תולעת לש םיידי תדובעב הריפח     08.11.0300
,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמוע      

 13,800.00   138.00   100.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס רטמ   
      
להנמ רושיא רחאל קר םיידיב הריפח      
.תושיגר תודוקנב הדובע תובקעב הדובעה      
      
ךרוצל טלפסא שיבכ רוסינ רובע תפסות     08.11.0500
רוסינה ינפל בצמל ותרזחהו תרנצ תחנה      

  6,555.00   109.25    60.00 מ"ס 04 בחורב הנבמה רוזחיש תוברל רטמ   
      
תחנה ךרוצל הכרדמ תחיתפ רובע תפסות     08.11.0520
תוברל החיתפה ינפל בצמל ותרזחהו תרנצ      

  3,657.00    60.95    60.00 . וקרופש תופצרמה םע הנבמה רוזחיש רטמ   
      
תודימב ,רטמ 21 דע הרואת דומעל דוסי     08.11.1050
    021X001X001 תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס:  
,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ ילוורש ,הריפח      

 59,340.00 1,483.50    40.00 ןוגיע יגרבו ןויז לזרב 'חי   
      
ה ר ק ב  י א ת  21.80 ק ר פ  ת ת       
      
001 קמועבו מ"ס 06 רטוקב לוגע הרקב את     08.12.0010
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

  3,450.00 1,150.00     3.00 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי   
      
001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב את     08.12.0020
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

 95,082.00 1,828.50    52.00 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי   
      
,מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב אתל תפסות     08.12.0030
הסכמ םוקמב ,ןוט 04-ל םיאתמ הסכמ רובע      

  2,116.00   529.00     4.00 ןוט 5.21 -ל םיאתמ 'חי   
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עסו הנח ןוינח 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תוברל םייק הרקב אתל השדח תרנצ רוביח     08.12.0200
תמיטס, 8 " דע תרנצל חתפ תביצח הריפח      

  1,104.00   552.00     2.00 .ותומדקל חטשה תרזחהו ןוטבב חתפה 'חי   
      
קמועבו מ"ס 521 רטוקב לוגע הרקב את     08.12.0210
,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס 001      
,םיחתפ תנכה ,ןוט 5.21-ל םיאתמ הסכמ      

 14,950.00 2,990.00     5.00 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי   
      
דע תרושקת וא למשחל תרוקיב את קוריפ     08.12.0220

    333.50   333.50     1.00 'פמוק מ"ס 08 רטוק  
      
"ק ז ב " ה ר ק ב  י א ת  41.80 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב A2 יסמ "קזב" לש ינקית הרקב את     08.14.0040
,מ"ס 722 ץוח הבוגו מ"ס 341/19 םינפ      

 22,252.50 7,417.50     3.00 הסכמ אלל ,הביצח/הריפח תוברל 'חי   
      
3 םע A םגד "קזב" הרקב אתל ינקת הסכמ     08.14.0200
,הכרדמב הנקתהל תרגסמ תוברל םיקלח      

 11,212.50 3,737.50     3.00 "קזב" למסו 521B גוסמ 'חי   
      
לש הנקתהו םיירוזאה "קזב" ינסחממ הלבוה     08.14.0310
104A ,52A ,5A םגד "קזב" תחושל הסכמ      
    ,3A ,2A ,1A רזעה ירמוח לכ תוברל  

  1,725.00   575.00     3.00 'פמוק םישרדנה  
      

  1,817.00   908.50     2.00 תמייק תרנצ יבג לע את תחנה רובע תפסות 'חי  08.14.0400
      
טרפמ יפל ,אתל ןוראווצ תכמנה וא תהבגה     08.14.0450
תוברל ,מ"ס 05 דע הבוגב ,קזב לש 1.1701      

  2,990.00   747.50     4.00 ןוטבה ןויז 'חי   
      
ת י ט ס ל פ  ת י ל מ ש ח  ת ר נ צ  12.80 ק ר פ  ת ת       
      
011 רטוק NS-8 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.21.0196

 30,400.00    38.00   800.00 הכישמ לבח םע מ"מ 2.3 ןפוד יבוע מ"מ רטמ   
      
011 רטוק NS-23 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.21.0200

 97,865.00    52.90 1,850.00 הכישמ לבח םע מ"מ 3.5 ןפוד יבוע מ"מ רטמ   
      
061 רטוק NS-8 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.21.0206

  4,347.00    72.45    60.00 הכישמ לבח םע מ"מ 7.4 ןפוד יבוע מ"מ רטמ   
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עסו הנח ןוינח 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לבח םע מ"מ 05 רטוק ןליתאילופ תורוניצ     08.21.0490
,מ"מ 8 רטוקב רוזש ןליפורפילופמ הכישמ      
,"קזב" 'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע      
לכ תוברל הנכומ הריפחב םיחנומ ,11 ע"קי      

 21,280.00    21.28 1,000.00 רוביחה ירמוח רטמ   
      
05 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.21.0500

 30,360.00    13.80 2,200.00 הכישמ לבח םע מ"מ רטמ   
      
57 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.21.0510

 40,480.00    18.40 2,200.00 הכישמ לבח םע מ"מ רטמ   
      
ת כ ת מ מ  ל מ ש ח  ת ו ר ו נ י צ  22.80 ק ר פ  ת ת       
      
CVP יופיצב םירושרש תכתמ תורוניצ      
      
יופיצב םישימג םירושרש תכתמ תורוניצ     08.22.0210
    CVP וא ריקל םינקתומ 1" רטוקב קד  
)שרדנ םא( הכישמ טוח תוברל ,הרקתל      

  2,400.00    40.00    60.00 רזעה ירמוחו רטמ   
      
ם י ל ב כ  ת ו ל ע ת  32.80 ק ר פ  ת ת       
      
תלעתמ דומע וא ריק לע הילעב לבכל הנגה     08.23.0095
רוניצ וא 'ממ 2 יבועב 'ממ 001X001 חפ      
םע קזוחמ 'מ 5.2 ךרואב רטוק 3" ןוולוגמ      

    740.00   370.00     2.00 םינוולוגמ םיקבח 'חי   
      
YX2N ת ש ו ח נ  י ל ב כ  13.80 ק ר פ  ת ת       
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0020
    5.1X4 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

 14,352.00     8.97 1,600.00 ע?ש וא רטמ   
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0030
    5.1X5 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

 12,696.00    10.58 1,200.00 ע"שוא "הכרא" רטמ   
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0120
    4X3 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

  1,270.00    12.70   100.00 ע"ש וא רטמ   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0230
    61X5  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
הכרא י"ע קוושמ תווצקה ינשב רוביח תוברל      

 96,772.50    58.65 1,650.00 ע"ש וא רטמ   
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0280
    05X4 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

 68,310.00   124.20   550.00 ע"ש וא רטמ   
      
ם י י ו ל ג  ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  53.80 ק ר פ  ת ת       
      
,ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.35.0030
וא/ו רוניצב  םילחשומ  וא/ו  עקרקב םינומט      

 63,250.00    28.75 2,200.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס לע רטמ   
      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.40.0010
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
םירזיבא תוברל ,עקרקב תיכנא םיעוקת      

  4,968.00   331.20    15.00 םיירוקמ 'חי   
      
,מ"ס 05 רטוק ןוטב רוניצמ תרוקיב תחוש     08.40.0020

  7,417.50   494.50    15.00 הכרדמב הנקתהל הסכמ םע 'חי   
      
תשוחנמ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     08.40.0030

 12,919.10   315.10    41.00 םיכילומ 7 רובע מ"מ 4/04 ךתחב 'חי   
      
יפל הכרעהב ריחמ .הנבמ לש דוסי תוקראה     08.40.0040

  2,875.00    11.50   250.00 ןינבה לש דוסיה תמוק חטש ר"מ ר"מ   
      
ספמ ר"ממ 61 תשוחנ ךילומב הקראה תדוקנ     08.40.0050
וא ,יתכתמ טנמלאל םילאיצנטופה תאוושה      

  1,550.00   155.00    10.00 תינקת הלשו ןגמ תרנצ תוברל ,םימ תרנצל 'חי   
      
ת ו ע ו ר ז ו  ה ר ו א ת  י ד ו מ ע  65.80 ק ר פ  ת ת       
      
09 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע     08.56.0150
'מ 08.8 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ ,מ"מ      
הנכה .צ"עמ םגד ,טולישו דוסי תטלפ תוברל      
םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא אתל      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהלםישורדה      

151,800.00 3,795.00    40.00 .ושארב 'חי   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     08.56.0180
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

 11,091.75   739.45    15.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      
רונתב יטטסורטקלא עבצב דומע תעיבצ     08.56.0710
'מ 8.5 לעמ הבוגב דומע - רטסאילופ תקבאב      

 48,576.00   101.20   480.00 'מ 5.21 דעו רטמ   
      
עבצב תדדוב תינוק עורז תעיבצ     08.56.0730

  1,943.50   149.50    13.00 רטסאילופ תקבאב רונתב יטטסורטקלא 'חי   
      
עבצב הלופכ תינוק עורז תעיבצ     08.56.0740

  8,073.00   299.00    27.00 רטסאילופ תקבאב רונתב יטטסורטקלא 'חי   
      
דנאז לוורש רובע הרואת דומעל תפסות     08.56.0755

  9,660.00   241.50    40.00 הכרדמה ינפ לעמ מ"ס 03 הבוגב 'חי   
      

  5,290.00   132.25    40.00 לופכ םילגד קיזחמ 'חי  08.56.0765
      
'מ 8.1 יקפוא ךרואב תיביטרוקד טחמ דוח     08.56.0875
מ"מ 09 לוגע ךתחב הדלפ דומעל תמאתומ      
תננכותמ, רונתב העובצו תנוולוגמ יביטרוקד.      

 64,400.00 1,610.00    40.00 'פמוק .הינשל 'מ 74 חור תוריהמל  
      
'מ 0.2 יקפוא ךרואב תיביטרוקד הדיחי עורז     08.56.0880
יביטרוקד ,לוגע ךתחב הדלפ דומעל תמאתומ      
רונתב העובצו תנוולוגמ עורזה, גרודמו      

  7,101.25   546.25    13.00 'פמוק .הינשל 'מ 74 חור תוריהמל תננכותמ עורזה,  
      
'מ 0.2 יקפוא ךרואב תיביטרוקד הלופכ עורז     08.56.0890
יביטרוקד ,לוגע ךתחב הדלפ דומעל תמאתומ      
רונתב העובצו תנוולוגמ עורזה, גרודמו      

 22,511.25   833.75    27.00 'פמוק .הינשל 'מ 74 חור תוריהמל תננכותמ עורזה,  
      
דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.56.0895
העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ ידומעב      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב רשאו      
עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה . תיננגה      
עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא תויחנהיפל      
תא תוסכל בייחו םיקלח ינשמ יוסכה דומעה      

  9,798.00   244.95    40.00 .סיה ינפ לעמ םהבוג ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ 'חי   
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דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.56.0910
העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ ידומעב      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב רשאו      
עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה . תיננגה      
עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא תויחנהיפל      
תא תוסכל בייחו םיקלח ינשמ יוסכה דומעה      

  9,798.00   244.95    40.00 .סיה ינפ לעמ םהבוג ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ 'חי   
      
הבוגב הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.56.0950
חטשה ינפ תרזחה תוברל 'מ 01-8      
וא טלפסא ינוקיתו הריפחה יולימ ,םתומדקל      

  2,415.00   483.00     5.00 'פמוק ףוציר  
      
תוברל 'מ 51 דע הבוגב הרואת דומע קוריפ     08.56.0990

  3,737.50   747.50     5.00 'פמוק . חטשה רושי  
      
הרואת ידומע תללוכה תינמז הרואת תכרעמ     08.56.1010
לע םימקוממה, 'מ 01 וא 'מ 5.8 הבוגב ץעמ      
תומוטק תוניפ םע םימורט ןוטב תודוסי      
הרואת יפוג , מ"ס 001/001/001 תודימב      
וא  ."01 סרמ" וא "52 ןוא-רוא" שעג תמגודכ      
, שרדנכ תנוולוגמ עורז תוברל  רשואמ ע"ש      
ןקתומ למשח לבכ, טוו 051 ג"לנ הרונ תוברל      
לכ ללוכ םלשומ לכה , הדלפמ אשונ לבכ לע      
,ךמסומ קדוב י"ע ןקתמה רושיא ,רזעה ירמוח      
קותינ, ותלעפהו למשחל ןקתמה רוביח      
ריחמה .דויצה יוניפו שומישה רמגב תכרעמה      

119,370.00 1,989.50    60.00 'פמוק םוי 03 לש הפוקתל דדוב דומעל סחיתמ  
      
ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  י ש ג מ  75.80 ק ר פ  ת ת       
      
ףוג רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.57.0010
ז"אמ תוברל ,טוו 004 דע הרונ םע הרואת      
גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ םע      
ןיב רוביח ילבכ ,הקראה רוביחו הקראה      
אלל( טלפמוק טרופמכ הרואתה ףוגל שגמה      

  4,335.50   333.50    13.00 רזעה ירמוחו )הלעפה דויצ 'חי   
      
יפוג 2 רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.57.0020
ז"אמ תוברל ,טוו 004 דע תורונ םע הרואת      
גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ םע      
ןיב רוביח ילבכ ,הקראה רוביחו הקראה      
אלל( טלפמוק טרופמכ הרואתהףוגל שגמה      

 11,178.00   414.00    27.00 רזעה ירמוחו )הלעפה דויצ 'חי   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
גח תרואתל 61A יזפ דח םימ ןגומ עקת תיב     08.57.0100
ז"אמ תפסוה תוברל הרואת דומעב הנקתהל      
    61A 3 לבכו םירזיבאה שגמ לעX5.2 YX2N  

  9,660.00   241.50    40.00 עקתה תיבל םירזיבאה שגממ 'חי   
      
דומע לע ןקתומ החטבאו תופעתסה זגרא     08.57.0190
PI-##56 הנגה תגרדב םוטא ,הלוגרפ      
יושע ,מ"מ 003*022*061 ץוח תודימב      
לכ #IC# תספוק וא ןיירושמ רטסאילופמ      
ויהי זגראב םילבכ לשתואיציו תוסינכה      
ז"אמ וכותב ללוכ זגראה ,הטמ יפלכ םימוטא      
,ספא קותינ םע AK#01 CA01# יבטוק וד      
תופעתסה יקדהמו הקראה ספ ,יטסלפ יוסיכ      

  3,080.00   280.00    11.00 "ספא"לו תוזאפל 'חי   
      
תועצמאב הלוגרפ הנבמל דוסי תקראה עוציב     08.57.0200
תריציו הנבמה תודוסי לש ןויזה ילזרב ךותיר      
הנבמ ףקיהב הרוגס תיפקיה רושיג תעבט      
ר"ממ 05*4 ךתחב ןוולוגמ הדלפ ספמ ןוטבה      
ןויזה ילזרב ךותיר י"ע וא ןוטבה תקיציב חנומ      
טרופמכ ,הנבמה לש תוחפל מ"מ 21 רטוקב      

 18,200.00 1,820.00    10.00 'פמוק ינכטב טרפמב  
      
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      
םיסנפT.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
ץוח תרואתל      
      
תיגולונכטב דויצ םע הלוגרפ  דל הרואת ףוג     08.57.0207
_K3-W62- 90166669 םגד ,דל      
    RALUCRIC_ARAL תרצות   NROHT  
ילימ 053 , ןמול 055,2 , טוו 622 קפסהב,      
רבירד, עורז/ תבשות ללוכןיולק 0003, רפמא      
'ק 01 רתי חתמ ןגמו ילאד תרושקת לעב      
זרכמ יפל ףיעסה ריחמ( .רפמא 'ק 01 טלוו      

 11,000.00 1,100.00    10.00 . )תיטגרנא תולעייתה - תליא 'חי   
      
דויצ םע רטמ 01 דומעל  דל הרואת ףוג     08.57.0208
K3-W...-M-ONOCE םגד ,דל תיגולונכטב      
, טוו 051 דע קפסהב DELK תרצות      
ןיולק 0003, רפמא ילימ 035 , ןמול 052,71      
תרושקת לעב רבירד, עורזלתבשות ללוכ      
'ק 01 טלוו  'ק 01 רתי חתמ ןגמו ילאד      

 77,056.00 1,204.00    64.00 .רפמא 'חי   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וא קזב וא למשח רליפל הרוקמ ןוטב תחמוג     08.57.0210
תרוצב "םיסלפמ" םגד  כ"לטו למשח רליפל      
    H מ"ס 522 עקרקל תחתמו לעמ ללוכ הבוג  
טרפ יפל מ"ס 04 קמוע מ"ס 08 בחור      
ןירושמ רטסאילופ תלד תוברל 80 יפל..עוציב      
קזב םגד חירב בר לוענמו אקמא תידי םע      
וא. החמוגב דרפנ  תרושקת ןורא םוקמב      

  3,572.36 3,572.36     1.00 'פמוק ..E 00 םגד רטסאילופ ןורא ןיפוליחל  
      
082 בחור תודימב הרואת תייזכרמל החמוג     08.57.0220
ללוכ ,מ"ס 082 הבוג ,מ"ס 05 קמוע ,מ"ס      

  4,759.85 4,759.85     1.00 .סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח 'חי   
      
וא םייק הרואת דומעל הנזה לבכ רוביח     08.57.0230
ןוטבה דוסיב הביצח תוברל ,תמייק היזכרמ      
שגמל רוביחו םיקדהמ תפסוה ,שרדיו הדימב      

    514.05   514.05     1.00 .היזכרמל וא/ו 'חי   
      
ה ר ו א ת  ת ר ק ב  85.80 ק ר פ  ת ת       
      
הרקב זכרממ טלשנה הניעטו הרואת רקב     08.58.0011
הנקתהל דעוימה תיראלולס תרושקתב      
יוביג תוללוס ללוכה הרואתה תייזכרמב      
WG-SCLD-NE :םגד ,תמגודכ ,תונעטנ      
תוכיא הווש וא מ"עב קטלנא י"ע קוושמה      
ינכטה טרפמה תושירד לכל הנועה ךרעו      

 37,628.00 18,814.00     2.00 'פמוק .ב"צמה  
      
תולקת יוויחל תוילטיגיד תוסינכ תדיחי     08.58.0020
לש D3609-XE-TR-NE  ט"קמ םיעוראו      

 17,940.00 2,242.50     8.00 קטלנא 'חי   
      
ןקתומה  ILAD תרושקת םאתמ תדיחי     08.58.0031
תודיחי 46 דע הטילשל הרואתה תייזכרמב      
    ILAD, םגד , תמגודכ: I-UCC-NEקוושמה  
הנועה ךרעו תוכיא הווש וא מ"עב קטלנא י"ע      

 13,800.00 1,725.00     8.00 'פמוק .ב"צמה ינכטה טרפמה תושירד לכל  
      
תייזכרמב תנקתומה ILAD   חוכ קפס תדיחי     08.58.0061
46 דע לועפתל הרואתה דומעב וא הרואתה      
:םגד ,תמגודכ ILAD הצק תודיחי      
    ILAD-SP-NE וא מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה  
טרפמה תושירד לכל הנועה ךרעותוכיא הווש      

 14,720.00 1,840.00     8.00 'פמוק .ב"צמה ינכטה  
      
תרושקת קשממ םע יוביגל ימצע רקב תדיחי     08.58.0070

 35,880.00 4,485.00     8.00 ILAD-CD-NE ט"קמ ILAD 'חי   
      
      

קובץ: כביש עוקף מערבי שלב   .../236 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/06/2020
דף מס':     236 -תליא - ןוינח + 'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ**

עסו הנח ןוינח 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןקתומ הענתה ימרזו רתי יחתמל הנגה תדיחי     08.58.0090
סנפ לועפתל הרואתה דומע לש דויצה שגמב      
    DEL, 044 :םגד ,תמגודכ-SEM-NE  
תוכיא הווש וא מ"עב קטלנא י"ע קוושמה      
ינכטה טרפמה תושירד לכל הנועה ךרעו      

 34,287.25   511.75    67.00 'פמוק .ב"צמה  
      
:םגד ,תמגודכ O/I תבחרה תדיחי     08.58.0100
    D3609-XE-TR-NE קטלנא י"ע קוושמה  
לכל הנועה ךרעו תוכיא הווש וא מ"עב      

  9,418.50 9,418.50     1.00 'פמוק .ב"צמה ינכטה טרפמה תושירד  
      
הרואתה יפוג ןויפאו םינותנה סיסב תמקה     08.58.0110
סיסב תביתכ תוברל :הרקבה תנכותב      
יפוג תבצה ,הרקבה תנכותב םינותנה      
הפמה יבג לע תויזכרמהו הרואתה      
תונכת ,הרקבה תנכות לש תיביטקארטניאה      
תוינכותל ז"ול תיינב ללוכ הרקבה תכרעמ      
תרדגה ,)םועמעו יוביכ ,הקלדה ינמז( הרואת      
דע ,'וכו תואשרה ,תוארתהה תכרעמ      
תכרעמלוהינ תנכות לש האלמ הלעפהל      
םולשת תשרב סנפ לכ רובע םולשת  .הרקבה      
םושירו זוכיר רובע המקהה תעב ימעפ דח      

  2,693.60    36.40    74.00 'פמוק ,הרואתה יפוגו הייזכרמה ינותנ  
      
לכ רובע  הרואתל תיטנרטניא לוהינ תנכות     08.58.0120
םולשת םינש 5 דע לש הפוקתל תשרב סנפ      
תיטנרטניא לוהינ תנכות תקפסא רובע ישדוח      
י"ע יטרדנטס ןפדפדמ לועפתל ןנע תורשב      
לוהינו הטילש תרשפאמה ,םישמתשמ 5דע      
,דדובה סנפה תמרב ,הרואתה תכרעמ      
תקפה ,תועדוה תחילש ,תולקת תגצה תוברל      
םועמעו יוביכ ,הקלדה ירטשמ תעיבק ,תוחוד      

 17,316.00   234.00    74.00 'פמוק ,'וכו  
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ל  ה נ ב מ  16.80 ק ר פ  ת ת       
I.C ת ו ב י ת ו       
      
תודימב רטסאילופמ חול הנבמ     08.61.0381
    0021X0011X003 56 מ"מPI תלד תוברל,  

 15,640.00 3,910.00     4.00 עוביק תרגסמו הנבומ לקוס 'חי   
      
I.C תובית      
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     08.61.0460
    )C.I( 002 קמועב מ"מ 053/052 תודימב  
ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ( מ"מ      

  3,450.00   172.50    20.00 )רזע 'חי   
      

קובץ: כביש עוקף מערבי שלב   .../237 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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דף מס':     237 -תליא - ןוינח + 'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ**

עסו הנח ןוינח 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     08.61.0470
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית      
    )C.I( 002 קמועב מ"מ 053/005 תודימב  
ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ( מ"מ      

  1,794.00   299.00     6.00 )רזע 'חי   
      
חול לש ילמשח רוביחו תינכמ הנקתהו הלבוה     08.61.0510
םיכילומה ןומיסו טוליש תוברל למשח      
001 דעו מ"ס 05 לעמ חולה קמוע .םילבכהו      

  6,612.50 1,322.50     5.00 . מ"ס ר"מ   
      
C ן י י פ ו א  ם י ז "א מ  26.80 ק ר פ  ת ת       
      
דח רפמא 6 ילנימונ םרזל C ןיפוא ז"אמ     08.62.0055

    234.60    58.65     4.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
דח רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןיפוא ז"אמ     08.62.0060

    662.40    55.20    12.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
דח רפמא 6 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0117
01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע יבטוק      

    444.00   111.00     4.00 רפמאוליק 'חי   
      
רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןיפוא ז"אמ     08.62.0250

  6,624.00   220.80    30.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת 'חי   
      
ם י ת "מ א מ  36.80 ק ר פ  ת ת       
      
52 קותינ רשוכ רפמא 04X3 דע םית"מאמ     08.63.0010
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

    759.00   759.00     1.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
52 קותינ רשוכ רפמא 36X3 דע םית"מאמ     08.63.0020
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

    770.50   770.50     1.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
52 קותינ רשוכ רפמא 001X3 דע םית"מאמ     08.63.0030
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

  5,405.00 1,081.00     5.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
52 קותינ רשוכ רפמא 052X3 דע םית"מאמ     08.63.0061
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

  2,346.00 2,346.00     1.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
רפמא   061X 3   דע לדוגב ת"מאמל תפסות     08.63.0321
הנגה םוקמב( הליגר תינורטקלא הנגה רובע      

    724.50   724.50     1.00 )תיטנגמ תימרת 'חי   
      
      

קובץ: כביש עוקף מערבי שלב   .../238 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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עסו הנח ןוינח 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
דע ת"מאמל הריגס לילס וא  CT הריגס לילס     08.63.0601

  1,725.00   345.00     5.00   3X630 A. 'חי 
      

  1,035.00   207.00     5.00 A036 דע ת"מאמל רזע יעגמ 'חי  08.63.0701
      
ם ר ז  י ק ס פ מ  56.80 ק ר פ  ת ת       
      
םרזל יבטוק תלת םיפילחמ םרז יקספמ     08.65.0640

  1,081.00 1,081.00     1.00 קספומ בצמ םע ,רפמא 061X3 'חי   
      
ם י ט נ ג מ ו  ם י ר ס מ מ  66.80 ק ר פ  ת ת       
      

    764.75   109.25     7.00 םיניפ 8 - ףלשנ דוקיפ רסממ 'חי  08.66.0010
      

    322.00    46.00     7.00 םיניפ 8 - ףלשנ דוקיפ רסממל סיסב 'חי  08.66.0020
      
03 תושיגר רפמא 04X2 תחפ רסממ     08.66.0210
"REGAH" תרצות A םגד רפמאילימ      
"הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח תמגודכ      

    322.00   322.00     1.00 ע"ש וא 'חי   
      
004X3 יזם תלת חתמל הזפ רסוחל םירסממ     08.66.0500

    517.50   517.50     1.00 טלוו 'חי   
      

  1,667.50 1,667.50     1.00 םיצורע ינש ימונורטסא ןועש קספמ 'חי  08.66.0526
      
רפמא 08  דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.66.0720

  3,795.00 1,897.50     2.00 AC3 . 'חי   
      
ם י ח י ט ב מ  י ק ת נ מ ו  ם י כ י ת נ  86.80 ק ר פ  ת ת       
      

    276.00   138.00     2.00 CRH יכיתנ תוברל A23X3 םיחיטבמ קתנמ 'חי  08.68.0010
      
י ר ז י ב א  .ם י ל ב ק  .ם י א נ ש  96.80 ק ר פ  ת ת       
ה ד י ד מ  י ר י ש כ מ ו  ה ר ק ב ו  ד ו ק י פ       
      
ע"ש וא "אדמל" תמגוד A01 בצוימ חוכ קפס     08.69.0360

  1,092.50 1,092.50     1.00 42CDV דע 'חי   
      
חולב הנקתהל עורז תוברל לובג קספמ     08.69.0520

    189.75   189.75     1.00 למשח 'חי   
      
תוברל 'ש/ק"מ 07 דע למשח חולל ררוואמ     08.69.0550

    807.00   807.00     1.00 ןנסמו רורווא יסירת 'חי   
      

    520.00   520.00     1.00 09W חולל םומיח ףוג 'חי  08.69.0560
      
      

קובץ: כביש עוקף מערבי שלב   .../239 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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14/06/2020
דף מס':     239 -תליא - ןוינח + 'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ**

עסו הנח ןוינח 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ע"ש וא "סקינופ" תמגוד הליסמ קדהמ     08.69.0570

  1,207.50     8.05   150.00 קדהמה רופסמ תוברל ר"ממ 4 דע ךילומל 'חי   
      

    235.00   235.00     1.00 רורווא/םומיח חולל טטסומרט 'חי  08.69.0580
      
ילארשי םגד רפמא 61 `זפ דח עקת תיב     08.69.0595

    138.00    69.00     2.00 ןיד ספ לע הנקתהל 'חי   
      

    500.25   166.75     3.00 רפמא 5/052 דע םרז הנשמ 'חי  08.69.0630
      
:תדידמל למשח חולל ילטיגיד דדומ בר     08.69.0670
,קפסה םדקמ ,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ      
םגד "קטס" תמגוד היגרנאו שוקיב איש      

  2,415.00 2,415.00     1.00 )םרז ינשמ ללוכ אל( HE031MP -SULP 'חי   
      
םיבשחמ תרושקתל םאתמ רובע תפסות     08.69.0680

    575.00   575.00     1.00 תרושקת ילבכו 'חי   
      

    126.50   126.50     1.00 דל תרונו ינועבצ הסכמ םע ןומיס תורונמ 3 'חי  08.69.0715
      
העברא, רפמאוליק 001  קרב יניגמ תיעיבר     08.69.0730

  3,565.00 3,565.00     1.00 )3B+C+0+HP( םיבטק 'חי   
      

  1,656.00   414.00     4.00 רפמאוליק )+0( 02 יבטוק דח קרב ןגמ 'חי  08.69.0770
      
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0230
"תתתוסמ וטנרט" גוסמ ןבל תוברל םינווגב      
םילדג 2-ב( ירכרוכ ןווגב .תינכת יפל ,ע"ש וא      

 56,680.00   141.70   400.00 )1+2 טרפ יפל ר"מ   
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0240
וא תשוחנ לייטקוק ןווגב תתוסמ "יראניל"      

457,640.00   134.60 3,400.00 2,1 טרפ האר ,םילדג 3-ב .ע"ש ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0400
םע( ןבל עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

  5,632.00   140.80    40.00 6 טרפ האר .דוסיתוברל ר"מ   
      
םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.01.0410
תמגודכ  ןבל ןווג תוברל מ"ס 6/02/02      

  3,252.00   271.00    12.00 6 טרפ האר .ע"ש וא ןייטשרקא ר"מ   
      
      

קובץ: כביש עוקף מערבי שלב   .../240 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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עסו הנח ןוינח 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
001/02/01 "שירח" הזאפ אלל ןג ןבא     40.01.0740
רובע )2722 ט"קמ(  ירכרוכ ןווג תינועבצ      
הניפ תודיחי תוברל 'ודכו תוגורע םוחית      
תיוז ,תולעמ 09 תיוז,)לגעמ 8/1( תלגועמ      
וא "ןייטשרקא" תרצות תולעמ531      

 90,938.00   110.90   820.00 )ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה(.ע"ש רטמ   
      
ת ו ע ל ס מ  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
יפל תליא ןבאמ ,תויזגרא םינבאמ העלסמ     40.02.0010
םירמוחה לכ ללוכ ריחמה .טרפימהו טרפה      
תוברל סדנהמה תוינכתב שרדנכ הדובעהו      
המדא יסיכו תוינכטואיג תועירי הזר ןוטב      
עצובי .יללכה טרפמה יפל דדמי .הליתשל      
שי ךכמ בר הבוגל דבלב 'מ 5.2 דע לש הבוגל      
העלסמ ןנכתל וא המרב םע הדרפה עצבל      

 45,450.00   303.00   150.00 .תיביטקורטסנוק ר"מ   
      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
י ו ל י מ  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
04 יבוע ,תילוח הלועמ ביטמ ןג תמדא יולימ     41.01.0012
רוזיפ ללוכ ,)דחוימה טרפמה יפל וא( מ"ס      

 91,800.00    51.00 1,800.00 .םיננכותמ םיהבג יפל ןוניגה חטשב רושייו ק"מ   
      
ת ר נ צ  20.14 ק ר פ  ת ת       
      

    500.00     5.00   100.00 . 4 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0015
      

 20,000.00     8.00 2,500.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0060
      

 13,000.00    13.00 1,000.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0070
      

  7,200.00    16.00   450.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0075
      

 10,560.00    22.00   480.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0080
      

    500.00    25.00    20.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0085
      

    840.00    28.00    30.00 . 01 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0125
      

  1,260.00    42.00    30.00 . 01 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0130
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.02.0140
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 6.1-3.2 ,ע"ש וא ןד ןענ      

 44,100.00     6.00 7,350.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,300.00    30.00   210.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.02.0160

      
 68,400.00    45.00 1,520.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.02.0200

      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     41.02.0235

 56,700.00    45.00 1,260.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     41.02.0240

  1,400.00    70.00    20.00 12.5. רטמ   
      
וא ףוטפטל 2/11" רטוק תכרעמ שאר     41.02.0315
היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל הרטמה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ יפל      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש/י.ר.א      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו דוקיפ ימל      

  4,539.00 4,539.00     1.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ גוסמ  
      
וא ףוטפטל 2/11" רטוק תכרעמ שאר     41.02.0325
היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל הרטמה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ יפל      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש/י.ר.א      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו דוקיפ ימל      

  4,539.00 4,539.00     1.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ גוסמ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  6,048.00   756.00     8.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
םולב "טיילרוא" 0011/2 תכרעמ שארל ןורא     41.02.0415
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  2,800.00 2,800.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
םולב "טיילרוא" 0461/2 תכרעמ שארל ןורא     41.02.0425
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  4,600.00 4,600.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.02.0435
,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 2/11"      
,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג ,הריפח      
יפל םימה קפס תושירד יפל לכה ,םיפוגמ      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .טרפ  
      
RX 4-CD  ויפרוקס םגד הייקשה בשחמ     41.02.0460
ללוכ ,ע"וש םגא לסיריא וא, הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח , רבצמ , ןעטמ      
תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפוליחל      
הלופכ הליענ לעב C - 45  גוסמ הנגה ןוראב,      
ללוכ , הייקשהה ןורא לע וא ןוטב תקיצי לע      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
תרצות  CD-8 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     41.02.0465
,ןעטמ ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ      
את ןיפולחל וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ      
ןוראב ,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
לע הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה      
רושיא ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     41.02.0470

  2,800.00   350.00     8.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     41.02.0505

  1,200.00   300.00     4.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
ןוטב הסכמ םע 08 קמוע 08 רטוק החוש     41.02.0920

 41,600.00 1,600.00    26.00 םילוורש רובע 'חי   
      
ם י ל י ת ש  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תוננגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

 18,000.00     4.50 4,000.00 .'וכו םיינכמ םילכב ר"מ   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד     41.03.0050
ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש      
איצמהל שי .םנודל ב"וק 02 לש תומכב      
טסופמוקה קפס לש  יוטיחה לע רושיא      
טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל וריבעהלו      
עוציבל שרדנה לכ ללוכ ריחמה .רתאל      
ירמוחו םיינכמ םילכב שומיש ןוגכ הדובעה      

 12,000.00     3.00 4,000.00 .ןושיד ר"מ   
      
K:P בכרה לעב סמת יטיא ימיכ ןשד  תפסות     41.03.0060
    :N הייחמצה גוסל שארמ רשואמו עודי  
ע"ש וא ןיערגה לש "ןירגיטלומ" גוסמ שרדנה      

  8,000.00     2.00 4,000.00 .םנודל ג"ק 05 / ר"מל םרג 05 לש תומכב ר"מ   
      
לכימ , 3 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0105

 20,000.00    10.00 2,000.00 .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0115

180,000.00    20.00 9,000.00 .לודיג תויקש ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      
- 8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0165
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ 5.2-2'' עזג רטוק      
.הפיו חתופמ ,'מ 2 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
וא ,תוחפל רטיל 05 חפנב לכיממ      

  7,600.00   380.00    20.00 .ריחמ ותואבעקרקהמ 'חי   
      
עזג רטוק - 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0170
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ 5.3-3''      
.הפיו חתופמ ,'מ 2 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 001 חפנב לכיממ      

 72,000.00   480.00   150.00 .ריחמ ותואב 'חי   
      
- 9 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0175
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ 5.3-3'' עזג רטוק      
.הפיו חתופמ ,'מ 2 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
וא ,תוחפל רטיל 001 חפנב לכיממ      

 24,800.00   620.00    40.00 .ריחמ ותואבעקרקהמ 'חי   
      
לדוגב רוב תריפח רובע םיצע ריחמל תפסות     41.03.0900
ברועמ תילוח המדא יולימ ללוכ 05.1/05.1      
םיזוחאה( לובכ %5-ו טסופמוק %03-ב      
לדוג קדבנש ינפל ץע לותשל ןיא )רובה חפנמ      

 45,000.00   300.00   150.00 רובה 'חי   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו נ ח ל ו ש  ,ם י ל ס פ ס  20.24 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ת י ב ו       
      
טרפ יפל ,'מ 8.1 ךרואב ץעו תכתממ לספס     42.02.0060

 67,600.00 2,600.00    26.00 טרפ יפל - )טרפ יפל לזרב תקיצי-"לבוי" םגד( 'חי   
      
ם י מ ו ס ח מ  30.24 ק ר פ  ת ת       
      
X-TSAL תרדסמ ןורי םגד םוסחמ דומע     42.03.0900
י"פע ןווג ןטירואילופ תבוכרתמ יושע      
- ע"וש וא "סוארטש לברא" ןאובי תילכירדא      

 13,650.00   650.00    21.00 22 טרפ יפל 'חי   
      
ת ו י ז ר ב  40.24 ק ר פ  ת ת       
      
םחש" תרצות "ןומרח" םגד "רלוק" היזרב     42.04.0900
תחושו למשחל רוביח ללוכ ע"וש וא "אכירא      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק זוקינ  
      
תרצות ,57 "םתור" םגד ןוטבמ ןותפשא     42.04.0901
הבוגב מ"ס 54 רטוק ע"וש וא "אכירא םחש"      
.הטסורינ הסכמו ןוולוגמ חפמ לכימ ,מ"ס 57      

  7,000.00 1,000.00     7.00 02 טרפ יפל 'חי   
      
ת ו י ש מ י ש ו  ת ו ל ו ג ר פ  60.24 ק ר פ  ת ת       
      
םיטרפ יפל ןרוא ץעו הדלפ תבלשמ הלוגרפ     42.06.0900
עוציב ןונכת טמרופב 0.3/0.3 לש לכימ לדוגב      

336,000.00 28,000.00    12.00 51 טרפ יפל 'חי   
      
ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
ר ו ד י ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
.מ"ס 04 לש ללוכ יבועב "ןויקינ" רדג ריק     44.01.0025
גוס .לוחיכ ללוכ תימוקמ טקל וא תיארפ ןבאמ      
דוסיל הריפח ,ןויז ללוכ ריחמה .03-ב ןוטבה      
וד יופיצ ,רזוח יולימ ,דוסיה תקיציו ריקה      
םע ןוטבמ ךבדנ ,ינשה דצב מ"ס 52 דע םינפ      
06 דע ריקה הבוג ,םיזקנ ,םירפת ,תוזאפ      
לכה .הכרדמ/יפוס עקרק סלפממ דדמייו מ"ס      

 78,000.00   520.00   150.00 .טרפ יפל רטמ   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     51.01.0030

    432.00   216.00     2.00 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      
ללוכ הנתשמ יבועב ןיוזמ ןוטב יחטשמ קוריפ     51.01.0090

  1,241.00   124.10    10.00 .חטשהמ תלוספה קוליס ר"מ   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.01.0110

  9,800.00     7.00 1,400.00 . קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      

  5,400.00    12.00   450.00 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  51.01.0130
      
תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     51.01.0150

  2,820.00    14.10   200.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
תוברל דומע לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.01.0170

    546.00    54.60    10.00 .קוליסו יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ 'חי   
      
םידומע ינש לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.01.0180
יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ תוברל      

    554.50   110.90     5.00 .קוליסו 'חי   
      
לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     51.01.0190

  2,305.50   461.10     5.00 .הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש רטוק 'חי   
      
תוברל מ"ס 0.2 דע קמועל טלפסא ףוצרק     51.01.0520

 15,000.00     7.50 2,000.00 .קוליסו יוניפ ,אוטאט ר"מ   
      
םיטנמלאה לכו תלוספה יוניפו קוליס     51.01.0900
תוקעמ ,םירעש ללוכ טקייורפה םוחתבש      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .תואטרג םימוסחמ ידומע ,ןוטב  
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      

180,000.00    20.00 9,000.00 עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  51.02.0030
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

 37,800.00     2.70 14,000.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

768,600.00   122.00 6,300.00 .וטשאא דייפידומ יפל %001 ק"מ   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.03.0100
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      
דע )קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה      

264,000.00    66.00 4,000.00 .ק"מ 000,01 ק"מ   
      
ר ו ר מ ת  90.15 ק ר פ  ת ת       
      

  6,097.00   174.20    35.00 .ינוריע גוסמ ךרד ירורמתל ןוולוגמ דומע 'חי  51.09.0030
      

  5,420.00   135.50    40.00 .דומע אלל ינוריע גוסמ םירורמת 'חי  51.09.0040
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

  6,500.00     2.60 2,500.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.09.0060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52 דע      

  1,552.00    19.40    80.00 .)וטנ העיבצ ר"מ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.09.0070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

  1,980.00    22.00    90.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

  1,160.00    29.00    40.00 .דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.09.0080
      

    288.80    36.10     8.00 .לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.09.0090
      

  6,600.00     4.40 1,500.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.09.0110
      
734 למסב תולבגומ ילעבל היינח ןומיס     51.09.0136

    552.00    46.00    12.00 .)734 ןומיסו חטשמ תעיבצ( 'חי   
      

 20,000.00 5,000.00     4.00 סובוטוא תנחתל הככס 'חי  51.09.0900
      
תוינכת יפ לע םיינמז העונת ירדסה     51.09.0910

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק תופרוצמה  
      
ם י ח ט ש מ / ם י פ ו צ י ר  11.15 ק ר פ  ת ת       
      
52/02 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     51.11.0470
תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס      

232,500.00    75.00 3,100.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ רטמ   
      
תודימב 'מ 5.0ךרואב המורט הפש ןבא     51.11.0480
ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס 52/02      
וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ תואפב      

  8,500.00    85.00   100.00 ע"ש רטמ   
      

קובץ: כביש עוקף מערבי שלב   .../247 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

14/06/2020
דף מס':     247 -תליא - ןוינח + 'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ**

עסו הנח ןוינח 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תודימב 'מ 52.0ךרואב המורט הפש ןבא     51.11.0490
ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס 52/02      
וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ תואפב      

  5,250.00   105.00    50.00 ע"ש רטמ   
      
רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     51.11.0550
םע  מ"ס 05/52/02  תודימב הזפ אלל היצח      
לש שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס      

  4,500.00    90.00    50.00 ע"ש וא ןייטשרקא רטמ   
      
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     51.11.0650
דוסי ללוכ ריחמה (    . מ"ס 32/001/32      

 17,700.00    59.00   300.00 .) ןוטב תנעשמו רטמ   
      
ם י ל י ת ש  21.15 ק ר פ  ת ת       
      
םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     51.12.0310
'מ 3 לעמ הבוגבו מ"ס 04-02 עזג רטוקב      
תושרדנה תונכהה לכ ללוכ תושרה םוחתב      

  2,400.00   800.00     3.00 .ףרוצמה טרפמה  י"פע 'חי   
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  31.15 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     51.13.0090

356,500.00    31.00 11,500.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     51.13.0120

 72,800.00    36.40 2,000.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     51.13.0180

333,500.00    29.00 11,500.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב91 צ"את     51.13.0210

 45,225.00   301.50   150.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
      
2.1-8.0 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר     51.13.0910

 21,920.00     1.60 13,700.00 .ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
5.0-3.0 רועישב החאמ ןמוטיב סוסיר     51.13.0920

 17,810.00     1.30 13,700.00 .ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     51.13.0940

  2,200.00    22.00   100.00 .רוסינ ללוכ רטמ   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  ם י ס ו ב ו ט ו א  ף ו ס מ  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י ו ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
גרד  9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0187

  1,650.00    55.00    30.00 מ"מ 52 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0196
ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל ,21      
םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע ,ילמשח      

  6,775.00   135.50    50.00 .מ"מ 57 רטוקב קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0208

 16,540.00   165.40   100.00 מ"מ 09 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0210

 94,600.00   189.20   500.00 מ"מ 011 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ   
      
תכיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.01.0316
הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
קמוע לכבו רטוק לכב םימ תרנצ תחנה ךרוצל      
ינפל  בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו      
רזוח יולימו הנבמה רוזחש תוברל החיתפה      

 11,970.00   239.40    50.00 .הכרדמ וא\ו שיבכה הנבמל דע MSLC -ב רטמ   
      
ףיקז לע 3" רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.01.0414
הריבש ןקתמ תוברל 4" רטוקב יתשורח      

 14,643.00 2,928.60     5.00 'פמוק .טרפל םאתהב  
      
4" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0454

  1,630.00 1,630.00     1.00 'פמוק 4" -6" רטוקב והשלכ גוסמ םייק וקל  
      
הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.0494
יטרדנטסה טרפ יפל )3" ףיקז(    2" רטוקב      
רדג וא\ו ןוטב ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל      
מ"מ002 רטוקב טיס יו יפ לוורש םע םייק      

  1,242.60   621.30     2.00 שרדנה םוקמב 'חי   
      
01" רטוקב רוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטק     57.01.0532
,רוניצה תלחשה תוברל 23/5" ןפוד יבוע      

  5,860.00   293.00    20.00 יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס ילדנס רטמ   
      
ב ו י ב  י ו ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0058
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

  1,927.50   128.50    15.00 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0060
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

  3,387.50   135.50    25.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב 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      
םע'.5 למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו      
,דיגאת/תושרה םש,למס לולכיש דיגאת/תושר      

  3,461.00 3,461.00     1.00 21B "55 וכו תכרעמה םש 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0542
הרקת תוברל רטמ 52.2 דעו 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
םע'.52 למרכ וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו      
,דיגאת/תושרה םש,למס לולכיש דיגאת/תושר      

  7,810.80 3,905.40     2.00 1B "55 וכו תכרעמה םש '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      

  2,183.40   727.80     3.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
שיבכ תחתפ רובע הרקב אתל ריחמ ,תפסות     57.02.0604
הכרדמ תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע      
ךרוצל הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ      
קמוע לכבו מ"ס 001 רטוקב הרקב את תחנה      
רוזחש תוברל אתה תחנה רחאלםנוקיתו      

    106.50   106.50     1.00 .הכרדמ ואו שיבכ הנבמה 'חי   
      
לכב הרקב את תמקה רובע ריחמ תפסות     57.02.0654
רטוק לכבו םייק בויב וק לע קמוע לכבו רטוק      
תנקתהל שרדנה לכ תוברל קמוע לכבו      
לכ ,תואיציו תוסינכה לכב החוש ירבחמ      
,בויבה תמירז תינמז הקספהל שררדנה      
רודיס ,תויתרגש אל תועשב הדובע      
טרפל םאתהב לכה )דוביע( םילעתמה      

  1,092.10 1,092.10     1.00 .הרקב אתל יטרדנטס '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      
לכורדג\ןוטב ריקל תחתמ וא ךרד רבעמ ,יס      

    167.20   167.20     1.00 ואדיו םוליצל םירודיסהו תונכהה רטמ   
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו פ ס ו נ  ת ו ד ו ב ע  90.75 ק ר פ  ת ת       
      
םימ יוק יעטק לש הפיטשו יוטיח ,ץחל תקידב     57.09.0180
תוברל םהביכרמ לכ לע רטוק לכב םימייק      
םימ תריגס ,םישורדה תונכההו םירודיסה      
םואתב םיימוקמ םינכרצ לש ינמז קותינו      
הקידבה עוציבל שורדה לכ ,דיגאת\תושרהםע      

  5,300.00    10.60   500.00 םלשומ ןפואב יוטיחו רטמ   
      

    280.00     7.00    40.00 6" - 8"  םירטקב בויב יווק לש הפיטשו יוקינ רטמ  57.09.0300
      
001 רטוקב הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ     57.09.0340

    718.20   239.40     3.00 והשלכ קמועבו מ"ס 'חי   
      

    352.00     8.80    40.00 אוהש רטוק לכב בויב יווק םוליצ רטמ  57.09.0370
      
ינש ללוכ 4" רטוקב ח"זמ םע יליע טרפמ     57.09.0380
,4" ח"זמ ,4" ןנסמ ,4" רטוקב זירט יפוגמ      
דמ תנקתהל רוויע עטק ,תרנצ יעטק ,םיחפס      

 20,413.40 20,413.40     1.00 'פמוק תפרוצמ תינכתב טרופמכ לכה ,'וכו םימ  
      
רטוק לכבו קמוע לכב םייק אתב דוביע םוקיש     57.09.0550
בויבה תמירזב לופיט ללוכ ליעפ אוהש      
,םיקקפב שומיש ,שביב הדובע רשפאל      
דוביע תריבש ,'וכו וקה הלעמב בויבה תביאש      
ךות שדח דוביע עוציב ,תלוספה קוליס ,םייק      
לכה תושקתה ריהמ ןוטבב שומיש ידכ      

    887.90   887.90     1.00 'פמוק םלשומ דוביע תלבקל טלפמוק  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

6,485,380.61 עסו הנח ןוינח כ"הס
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מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

14/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     251 -תליא - ןוינח + 'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ**

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ 10 הנבמ    
   

              5,511,561.08 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

              5,292,140.00 חותיפ 04 קרפ   
   

              3,226,595.00 הייקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

              1,950,880.00 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                692,160.00 רודיג 44 קרפ   
   

              8,585,438.80 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
   

              4,929,382.90 חותיפו םישיבכ-זוקינ - לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ   
   

30,188,157.78 'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ 10 כ"הס               
   
עסו הנח ןוינח 20 הנבמ    
   

              1,779,500.71 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                659,592.00 חותיפ תודובע 04 קרפ   
   

                801,586.00 היקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                434,250.00 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                 78,000.00 רודיג 44 קרפ   
   

              2,529,453.80 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
   

                202,998.10 בויבו םימ םיסובוטוא ףוסמ 75 קרפ   
   

 6,485,380.61 עסו הנח ןוינח 20 כ"הס               
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הנבמ ךס  

30,188,157.78 'ב בלש יברעמ ףקוע שיבכ 10 הנבמ  
  

 6,485,380.61 עסו הנח ןוינח 20 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
36,673,538.39 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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