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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020 ןקותמ - תויומכ בתכ
דף מס':     001 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ק ו ר פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
0  ק ר פ  ת ת   1.10 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ םינוש םיגוסמ םייק ףוציר קוליסו קורפ      01.1.020
/ףוצירל תחתמ תמייקה לוחה תבכש לכ      

120,000.00    16.00 7,500.00 הלעתה ילוש רוסינ ללוכ טלפסא ףוצרק/ קוריפ ר"מ   
      
הרויש םוקמב שדחמ ותחנהו םייק ףוציר קורפ     01.1.030

  9,800.00    49.00   200.00 .חקפמה ר"מ   
      

    320.00    32.00    10.00 .מ"ס 03 דע יבועב ןוטב יחטשמ קוליסו קורפ ר"מ  01.1.050
      

 29,400.00    49.00   600.00 םינוש םיגוסמ םימייק תוקעמ קוליסו קורפ  רטמ  01.1.060
      

  5,760.00    32.00   180.00 םינוש םיגוסמ םימייק די יזחאמ קוליסו קורפ  רטמ  01.1.070
      
ללוכ ,םינוש םיגוסמ הפש ינבא קוליסו קורפ      01.1.080

  9,000.00    18.00   500.00 ןוטב דוסיו בג רטמ   
      
יאתו הטילק יאת ,תוחוש לש סלפמ תמאתה     01.1.110

 12,000.00   400.00    30.00 םינוש םיגוסמ הרקב 'חי   
      
תחנהו הקפסא רובע 011.10 ףיעסל תפסות     01.1.120
תרגסמ םע מ"ס 06 דע רטוקב שדח הסכמ      
םע )ןוט 04( ישיבכ גוסמ תקצימ .תיעוביר      

  1,400.00 1,400.00     1.00 בתכבו שארמ חקפמה רושיאב ,םיאתמ בותיכ 'חי   
      
תחנהו תקפסא רובע 011.10 ףיעסל תפסות     01.1.130
תרגסמ םע מ"ס 06 דע רטוקב  שדח הסכמ      
םע ,)ןוט 52( יתכרדמ גוסמ תקצימ ,תיעוביר      
.בתכבו שארמ חקפמה רושיאב ,םיאתמ בותיכ      

 22,000.00 1,100.00    20.00 תמייק הרקת קוליסו קורפ ללוכ 'חי   
      
ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש קוליסו קוריפ      01.1.200

  3,750.00   250.00    15.00 'דכו בכר םוסחמ ,ןותפשא ,ץיצע ,לספס :ןוגכ 'חי   
      
,והשלכ יבועבו גוסמ ןבא ריק קוליסו קוריפ      01.1.230

 42,600.00   300.00   142.00 .דוסיה ללוכ ק"מ   
      

  4,500.00    45.00   100.00 .והשלכ גוסמ תכתמ רדג קוליסו קוריפ  רטמ  01.1.260
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ      01.1.280
ללוכ( מ"ס 02 דע עזג רטוקבו 'מ 3 דע הבוגב      
רתאל יוניפו )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג      

 19,320.00   420.00    46.00 רשואמ הכיפש 'חי   
      

 37,800.00    45.00   840.00 םינוש םיגוסמ תוגרדמ קוליסו קורפ  רטמ  01.1.360
      

קובץ: מדברי   .../002 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     002 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס 02-כ לש קמועל חטשה ףושיח      01.1.900
ללוכ הליתשו יולימל םידעוימה תומוקמב      
עוציבל שרדנה לכ ללוכ ריחמה .רושייו חוחית      

 13,640.00     4.00 3,410.00 'וכו םיינכימ םילכב שומיש :ןוגכ הדובעה ר"מ   
      
ללוכה םייק םיקחשמ שרגמ לש קוליסו קוריפ     01.1.901
תוברל ,קיטסלפו ץע ,תכתממ קחשמ ינקתמ      
יוניפו ץעמ תיפקיה רדגו תכתממ הללצה ןקתמ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק חקפמ /הייריעה י"ע רשואמ םוקמל  
      
ם "ו ג א ו  ם י ע צ מ  30 ק ר פ       
      
מ"ס 01 דע 5 - כ קמועל םייק עצמב הריפח     03.020
הקפסא ,השירח עוציבו ,רופחה רמוחה קוליס      
עצמ ינפ לש קודיהו הבטרה ,'א גוס עצמ לש      
ינפל תקדוהמו תסלופמ תיתש תלבקל ,םייק      
/טלפסא קרופש תומוקמב םיחטשב לוח רוזיפ      

 48,750.00     6.50 7,500.00 טלפסא / ףוצירל דעוימו ףוציר ר"מ   
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  ,ה פ ש  י נ ב א  60 ק ר פ       
      
0  ק ר פ  ת ת   1.60 ק ר פ  ת ת       
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר      06.1.020
וא 02/01 תוינבלמ מ"ס 6 יבועב והשלכ      

715,000.00   110.00 6,500.00 )5 טרפ(  ,02/02 ,01/01 תויעוביר ר"מ   
      
םע מ"ס 02/02 םירוועל ןומיס ןבאב ףוציר      06.1.050
תרצות מ"ס 6 יבועב ,והשלכ ןווגב תוטילב      

 20,700.00   230.00    90.00 )3 טרפ( ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא" ר"מ   
      
06 ךרואב מ"ס 04 בחורב תוימורט תוגרדמ      06.1.110
/בהנש /ןוטסרקא /רומיגב ,מ"ס 04 וא מ"ס      

458,800.00   620.00   740.00 )3 טרפ( והשלכ ןווגב תתוסמ דובעב תירכרוכ רטמ   
      
דיחא לדוגב לחנ יקולחמ םיחטשמ ףוציר      06.1.270
תבכשב םיעבוטמ םהשלכ םינווגב מ"ס 01-7      
טרפ( החנהה רמגב טנמצ טיט יולימ םעו טיט      

 59,400.00   360.00   165.00 6) ר"מ   
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר      06.1.280
עוביר חירא גוסמ מ"ס 7 יבועב והשלכ      
וא ןייטשרקא תרבח תרצות 03/03 תודימב      

435,000.00   145.00 3,000.00 )5 טרפ( ע"ש ר"מ   
      
ללוכ 2/03/03 תודימב רטועמ הקימרק חירא      06.1.290
קבדו םיגרב תועצמאב הנבמה ריקל ןוגיע      

131,250.00   175.00   750.00 31 טרפב טרופמכ 'חי   
      

קובץ: מדברי   .../003 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     003 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 85,845.00    97.00   885.00 )4 טרפ( 001/01/02  תירכרוכ ןג ןבא  רטמ  06.1.300

      
דוסי לע 52 הבוגו 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     06.1.310

 50,000.00   100.00   500.00 ןוטב בג ללוכ ןוטב רטמ   
      

              3.00 ר"מ/ג"ק 1 רועישב SM-01 דוסי סוסיר ר"מ          06.1.400
      

              3.00 ר"מ/ג"ק 5.0 רועישב החאמ סוסיר ר"מ          06.1.401
      

             50.00 מ"ס 5 יבועב 52 מ"את טלפסא תבכש ר"מ          06.1.402
      

             55.00 מ"ס 4 יבועב 91 צ"את טלפסא תבכש ר"מ          06.1.403
      

             18.00 םייק טלפסאל תורבחתה קשימ רטמ          06.1.404
      
ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  70 ק ר פ       
      
.ן ו ט ב מ  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק   1.70 ק ר פ  ת ת       
      
תגרד 03-ב ןייוזמ  ןוטבמ דדוב ךמות ריק     07.1.010
תודובע ללוכ 'מ  2 דע הבוגב 3 הפישח      
,תינכת יפל שרדנכ הדלפ ןויזו ןוטב דוסי,רפע      
,תילכירדא תינכת יפל םיזוקינו םיטרפ ללוכ      

 11,400.00 1,900.00     6.00 .ריקה בגב רזוח יולימ ללוכו ק"מ   
      
םע םייקה תמדודכ טקל ןבאמ דבוכ ךמת ריק      07.1.020
לכ ללוכ תולכירדא יטרפ יפלו ןוטב בג      
,ריקה לש םלשומ עוציבל תושרדנה תודובעה      
2 דע ללוכ הבוכב ,םיזקנו תודוסי ,רפע תודובע      

 36,800.00   800.00    46.00 .'מ ק"מ   
      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע ו  ב ו ח ר  ט ו ה י ר  80 ק ר פ       
      
0  ק ר פ  ת ת   1.80 ק ר פ  ת ת       
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ      08.1.130
וא "ידנלוה" וא "אישנ" וא "תרנכ" םגד "ילרוא      
טרפ( ,םח ץבאב ןוולגמ 'מ 01.1 הבוגב ע"ש      

192,100.00   425.00   452.00 7) רטמ   
      

 27,120.00    60.00   452.00 רונתב העיבצ רובע ל"נל תפסות  רטמ  08.1.140
      
לש ".ה.ד.ע" םגדמ רדג לש הנקתהו הקפסא      08.1.145
הבוגב ,רשואמ ךרע הווש וא ,ילרוא תורדג      

 30,800.00   440.00    70.00 )7 טרפ( ,'מ 2.1 רטמ   
      
      
      
      

קובץ: מדברי   .../004 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     004 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ      08.1.190
ללוכ 5.1" רטוקב הדלפ רוניצמ מ"ס 011-09      
,םידומע /תוריקל ןוגיעו תולגועמ תוניפ      

250,250.00   385.00   650.00 )8,9 םיטרפ( ,םח ץבאב ןוולוגמ רטמ   
      

 26,000.00    40.00   650.00 רונתב העיבצ רובע ל"נל תפסות  רטמ  08.1.200
      
לזרב תקיצימ 'מ 08.1 חרואב ןג לספס      08.1.900
םי לג םגד ןמושמו עובצ ינשוג ץע בולישב      

 22,000.00 2,200.00    10.00 )01 טרפ( ע"ש וא אכירא םחשתרצות 'חי   
      
אכירא םחש תרצות 06 םתור םגדמ ןותפשא      08.1.901

  8,700.00   870.00    10.00 )21 טרפ(  ע"וש וא 'חי   
      
םיחירא לש דלשמ יביטרוקד לספס      08.1.906
בוחרהמ וקרופש 54/54 תודימב םירזחוממ      
ינשוג ץעמ םיבשומ ללוכ וקונו ופטשנ םייקה      

 17,500.00 3,500.00     5.00 )11 טרפ(םיטרפב טרופמכ ןמושמו עובצ 'חי   
      
הנבמה תוריק ג"ע ןקתומה "בוחר םש" טלש      08.1.907
בוחרה םש םע ךותח ןטרוק חולמ יושע      
תונתשמ ןטרוקה תודימ( םיטרפב טרופמכ      

 51,250.00 1,250.00    41.00 'פמוק 41 טרפ)בוחרה םשל םאתהב  
      
ה י י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
0  ק ר פ  ת ת   1.01 ק ר פ  ת ת       
      
,הריפח תוללוכ היקשהה תודובע לכ .1:הרעה      
.ןואסלפ גוסמ םיינקת רוביח ירזיבאו יוסיכ      
הקיפסב תופטפט תללוכ ףוטפיטה תרנצ      
יפל 'מ 0.1-3.0 לש םיחוורמב ש"ל 3.2-1.2      
ןייוצ אל םא .2.ןוגיע יוו תוברל ןנכתמה תשירד      
01 גרדמ היהת הייקשהה תרנצ לכ תרחא      
      
ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפיט תחולש      10.1.010
וק תופטפט 01-8 אשונ מ"מ 61 רטוקב      

  3,509.00    29.00   121.00 'פמוק 'מ 4 החולשה ךרוא .תותסוותמ תוילרגטניא  
      
ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ      10.1.060

 44,820.00    54.00   830.00 01 גרד מ"מ 57" רטוקב והשלכ גוסמ רטמ   
      
ללוכ ,תכרעמ שארל 4/3" ירודכ זרב תפסות      10.1.110

    184.00    92.00     2.00 םירזיבא 'חי   
      
,ןוזרבו דרוקר ללוכ ,הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ      10.1.140

  6,560.00   820.00     8.00 5.1" רטוקב 'חי   
      
      

קובץ: מדברי   .../005 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     005 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ילוארדיה ףוגמל "דמרב" 'צות ןוטוונ תפסות      10.1.160
םירוביחה לכ ללוכ ,ןנכתמ תויחנה י"פע      
לויכו תשוחנמ דוקיפ תוירוניצ ,םישורדה      

    730.00   365.00     2.00 'פמוק ןוטוונה  
      
הזנורב ףוג( ןנווכתמ 5.1" רישי ץחל תסו      10.1.190

  2,740.00 1,370.00     2.00 "ACED" תמגודכ ,)יטטס ץחל רמושו 'חי   
      
ןוראל ביבסמ תנוולוגמ תכתממ תרגסמ     10.1.230
53 בחורו מ"מ 9 יבועב ,בשחמה לש ןוגימה      
ידיצ ינשמ םימוא םע םיגרב 6-ב רוביח ,מ"מ      
חיתפ םירשפאמה םיריצ 2 ללוכ ,ןוגימה ןורא      
333 תרצות 06 םגד הילת לוענמ ,ןוראה ת      

  2,360.00 1,180.00     2.00 'פמוק .תוחתפמ השולשו ע"ש וא  
      
וירזיבאו CD-6 ויפרוקס םגד היקשה בשחמ      10.1.260
ללוכ הנטנאו וידר םע ע"ש וא הלורוטומ לש      
הנגה ןורא ללוכ להנימ זכרמל היצרגטניא      

 28,400.00 14,200.00     2.00 ןרציה תויחנהל םאתהב םרז רוקמל רוביחו 'חי   
      
תודימב בשחמה תדיחיל הנגה תספוק      10.1.280
ןוראל תורבחתה ללוכ מ"מ 004/003/002      
'/"רבנע" תרצות תכרעמ שאר לש הנגה      

  1,520.00   760.00     2.00 ע"ש וא "טיילרוא" 'חי   
      
םיפוגמ 2 תללוכה תינוריע הדידמ תכרעמ     10.1.290
,2" רטוקב ימריז בר םימ דמ ,םיינוסכלא      
םירבחמ ללוכ ,חתפנ גג םע הנגה ןורא ךותב      
דיגאת תויחנהל םאתהב םיפסונ םירזיבאו      

  9,800.00 4,900.00     2.00 יושיר ימד ללוכו םי מה 'חי   
      
,הרואת דומעל בשחמה תדיחימ ידיג בר לבכ      10.1.310
רטוקב ינקת לוורש ךותב הרואת תייזכרמ וא      

     54.00    27.00     2.00 )לוורשה ללוכ אל( מ"מ 05 רטמ   
      
02 קמועב מ"ס 08 רטוקב תרוקיב תחוש      10.1.320
ללוכ 06 "ןרומ " םגד הדלפ הסכמ + מ"ס      
תבכש ללוכ ,הייקשה בותיכו תושרה למס      

 12,400.00 1,550.00     8.00 'פמוק .מ"ס 01 יבועב ץצח  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מדברי   .../006 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     006 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רובעו ףוטפיט רובע 5.1" רטוק תכרעמ שאר     10.1.330
רקב י"ע לעפומ ,)תודרפנ תוחולשב( הרטמה      
ףוגמ תוברל ,תומכ פ"ע לעופה הייקשה      
ררחשמ ,דוקיפ ימל האיצי ,ןג זרב ,ןוסכלא      
,הזנורבמ ישאר ילוארדיה ףוגמ ,בלושמ ריווא      
,ש"מ 05 ןנסמ ,ילמשח טלפ םע םימ דמ      
לכו םידרוקר 2 ,ץחל ןיטקמ ,ש"מ 021 ןנסמ      
לעפהה( םישרדנה םירבחמהו רוביחה ירזיבא      

 17,000.00 8,500.00     2.00 )דרפנב ודדמי תו 'חי   
      
ילוארדיה ףוגמ תוברל 1" רטוק הלעפה      10.1.340
ירזיבאו ףקז ,לופינממ תולצפתה ,הזנורבמ      

  1,040.00   520.00     2.00 תרנצל רוביח 'חי   
      
רטסאילופמ תכרעמ שארל הנגה ןורא      10.1.350
וא "דראגמולב טיילרוא" תמגודכ ןיירושמ      
,מ"מ 023X0111X5111 תודימב ע"ש      

 11,640.00 5,820.00     2.00 לוענמו ןוטב תקיציל תכתמ תרגסמ תוברל 'חי   
      
תמגודכ ןיירושמ רטסאילופמ לקוס סיסב      10.1.360
תודימב ע"ש וא "דראגמולב טיילרוא"      

  2,200.00 1,100.00     2.00 מ"מ 006X5111X023 'חי   
      
,ע"ש וא רטנה לש I-02 םגד החיג ריטממ      10.1.370
יוסיכ םע הרטלוא ,יתרזג וא יפקיה יטסלפ      

  1,323.00   147.00     9.00 ימוג 'חי   
      
01 הבוגל ,היפ + ORP גוסמ החיג זתמ      10.1.380

    630.00    90.00     7.00 מ"ס 'חי   
      
PM גוסמ היפ רובע החיג יזתמל תפסות      10.1.390

    252.00    36.00     7.00 0003-0001 הרדס 'חי   
      
"םיפטנ םער" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תחולש      10.1.400

 23,270.00     6.50 3,580.00 מ"ס 04-05 לכ תפטפט ,מ"מ 61 ,ע"ש וא רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ      10.1.410
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 52 רטוק ,ךר 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

  7,250.00    12.50   580.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ      10.1.420
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 23 רטוק ,ךר 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

 11,520.00    16.00   720.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
      
      
      
      

קובץ: מדברי   .../007 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     007 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ      10.1.430
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 04 רטוק ,חישק 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

 18,865.00    24.50   770.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע   11 ק ר פ       
      
0  ק ר פ  ת ת   1.11 ק ר פ  ת ת       
      
"פא דנואר" הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר      11.1.010

  2,075.00     1.00 2,075.00 .ןרציה תוארוה יפל תומכה ,םיבשע תליטקל ר"מ   
      
ק"מ 02( "טסופמוק" גוסמ ינגרוא לבז      11.1.020

 12,450.00     6.00 2,075.00 .108 ןקת ות י"פע ,)םנודל ר"מ   
      
לדוג  בצועמ עזג ילעב םירגוב םיצע תעיטנ     11.1.040

 15,500.00   500.00    31.00 2" רטוק  ,8 'סמ 'חי   
      
לדוג  בצועמ עזג ילעב םירגוב םיצע תעיטנ      11.1.060

 21,600.00   800.00    27.00 3" רטוק ,9 'סמ 'חי   
      

 51,150.00    55.00   930.00 ןג תמדא  ק"מ  11.1.100
      

 63,500.00    50.00 1,270.00 רטיל 5,6 לדוג םיחיש תעיטנ  'חי  11.1.150
      

104,720.00    28.00 3,740.00 רטיל 3 ,4 לדוג םיחיש תעיטנ  'חי  11.1.900
      

 12,040.00    14.00   860.00 רטיל 1 ,3 לדוג םיחיש תעיטנ 'חי  11.1.901
      
ןזמ אשד ידברמ לש הנקתהו הקפסא     11.1.910
םישרדנה םילופיטה לכ תא ללוכ ,אוהשלכ      
ינשד ,עקרק יקיזמ תרבדה - הליתש םורט      
םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל שאר      
םיסוסיר ,הליגעמב קודי ה - הליתש רחאל      

  6,500.00    20.00   325.00 הצרמה ינשדו ר"מ   
      
ה ר ו א ת  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
הנקתהו הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ :הרעה      
טרפמו  ץוח תרואתל יללכ טרפמ האר :הרעה      
80 קרפ למשח ינקתמל יללכ      
      
הפלחהל ןמוסמש שדח הרואת ףוג שיו הדימב      
ןיא .חקפמ / חצ ודוד תא עדייל שי ,קורפ/      
םרושיא אלל קרפל      
      
      
      
      

קובץ: מדברי   .../008 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     008 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וא/ו םילבכל  הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     12.010
יוסיכו דופיר ללוכ ,םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
תרזחה ,ןומיס טרס , הלעתה יולימ ,לוח      
הריפחה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      
ריחמה , מ"ס 06 בחורו מ"ס  021 דע קמועב      

 71,500.00    65.00 1,100.00 רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
"הרבוק" יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ     12.015
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב      
םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      

 25,000.00    20.00 1,250.00 .תורוניצה ןיב םימוטא רטמ   
      
"הרבוק" יתבכש וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ     12.020
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב      
םירוביחו מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      

 36,000.00    30.00 1,200.00 .תורוניצה ןיב םימוטא רטמ   
      
001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב את     12.025
הסכמ הרקת,הנקתה, הריפח ,תוברל מ"ס      
, םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21ל םיאתמ      

 25,440.00 1,590.00    16.00 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי   
      
ר"ממ UC 53 יולג תשוחנ  הקראה ךילומ     12.035

 45,500.00    35.00 1,300.00 הנכומ הריפחב רטמ   
      

 78,000.00    60.00 1,300.00 01X5 EPLX ר"ממ לבכ ךא ,ל"נכ רטמ  12.040
      

  6,000.00    15.00   400.00 5.2X5 EPLX ר"ממ לבכ ךא ,ל"נכ רטמ  12.045
      
ילאד הרקב תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     12.055

 30,000.00 30,000.00     1.00 "קלרנא" תמגודכ,בוחר  תרואתל 'חי   
      
ןוולוגמ הדלפ טוממ תיכנא הקראה תדורטקלא      12.060
ךילומ ללוכ ,'מ 3 ךרואבו מ"מ 0.91 רטוקב      
הרואתה דומעל הדורטקלא ןיב רוביחל תשוחנ      
םירזיבאה לכו טוליש ללוכ ,הרואת תייזכרמ וא      

  5,590.00   430.00    13.00 םישרדנה 'חי   
      
, הבוג רטמ 0.11 דע םייק הרואת דומע קוריפ     12.065
, רובה לש קדוהמ יולימו דוסיה תאצוה ללוכ      
,הרואת יפוגו איהש גוס לכמ עורז קוריפ ללוכ      
םיקרופמ הרואת יפוג וא/ו דומעה תלבוה ללוכ      

 30,600.00   850.00    36.00 'פמוק 'פמוק ,רשואמ םוקמל דוסיו ,  
      
דע םייק הרואת דומעמ םייק הרואת ףוג קוריפ     12.070

 10,000.00   250.00    40.00 רשואמ םוקמל ותלבוה ללוכ ,רטמ 0.11 הבוג 'חי   
      
      
      
      

קובץ: מדברי   .../009 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     009 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תיזכרמ וא/ו ,םייק הרואת דומעל תורבחתה     12.075
,ןודומע וא/ו,השדח וא תמייק תובוחר רואמ      
תודובעה לכ ללוכ יעקרק הרואת ףוג וא/ו      

  1,800.00   600.00     3.00 'פמוק 'פמוק ,רוביחה  תמלשהל םישורדה םירמוחו  
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ  הרואת דומע     12.080
לכו םירזיבא אתל הנכה , דוסי תטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
0.4 הבוגב לוגע ךתח לעב ינוק דומעה . עורזה      
לש הסכמל CVP  הפוצמ הדלפ לבכ ללוכ ,'מ      

202,800.00 2,600.00    78.00 . 0.1 ךרואב םירזיבא את 'חי   
      
יטטסורטקלא עבצב הרואת דומע תעיבצ     12.085

 46,800.00   150.00   312.00 LAR  ןווגב רטסאילופ תקבאב רונתב רטמ   
      
תודימב הבוג רטמ 0.5 הרואת דומעל דוסי     12.090
,רוב תביצח וא/ו הריפח ללוכ , מ"ס 08/06/06      
005 ךרואב 4/3" םיינבלוגמ דוסי יגרב טס      
ילבכרובע מ"מ 08 רטוקב םילוורש 3 , מ"מ      
דבכ ףיפכ מ"מ 23 תורוניצ 3 ןכו הניז      
, 03 -ב ןוטב תקיצי , הקראה ידיג תלחשהל      
ןטירואילופב םטאי יברזרה לוורשה .'פמוק      

 50,700.00   650.00    78.00 .ףצקומ 'חי   
      
DEL הרואת ףוג לש הנקתהו הקפסא     12.095
    ONOCE )ע"וש וא)םיסדנהמ דע רוא  לש  
לבכ ללוכ ,הקלדה דויצ ללוכ W05 קפסהב      
ללוכו הרואתה ףוגל דעו שגממ X5 5.1 ר"ממ      
0003 רואה ןווג ילאד תרושקת םע רביירד      

176,000.00 2,000.00    88.00 .םיתבה יפלכ רווניס תענומ הירטמוטופו ןיוולק 'חי   
      
יפל - תיווז , מ"ס 03 ךרואב 2" הדיחי עורז     12.100

 30,600.00   450.00    68.00 הרואת דומע רובע ,ןונכת 'חי   
      
ךרואב 2" )תולעמ 021 וא 081( הלופכ עורז     12.105
דומע רובע  ,ןונכת יפל - תיווז , מ"ס 002      

  7,500.00   750.00    10.00 .הרואת 'חי   
      
וילאמ הבכ ךילומ יתלב רמוחמ םירזיבא שגמ     12.110
םילקימיכ ,היזורוקב דימע , 657 .י.תב שרדנכ      
ינש ללוכ ,הילת הבוג לכל המאתה וו לעב ,שאו      
םע םייבטוק וד םייטמוטוא יצח םיחיטבמ      
לודומ ילעב AK  01  ק"ז CA 01 ספא קותינ      
ע"ש וא IXEGOS םיקדהמ קולב ,  דחא      
תעיגנ ינפב הנגה םע םילבכה ךתחל םימיאתמ      

 35,100.00   450.00    78.00 טמוטוא יצח םיחיטבמל ספ ללוכ ,עבצא 'חי   
      
      
      
      

קובץ: מדברי   .../010 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     010 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תודימב A1 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     12.115
,מ"ס 291 ץוח הבוגו מ"ס 721/75 םינפ      

  9,700.00 4,850.00     2.00 הסכמ אלל ,הביצח/הריפח תוברל 'חי   
      
ק"ז , A 23 X 3  יטמוטוא יצח חיטבמ תפסות     12.120

 10,000.00   500.00    20.00 םירזיבא שגמל  AK 01 'חי   
      
לבח םע מ"מ 05 רטוק ןליתאילופ תורוניצ     12.125
,מ"מ 8 רטוקב רוזש ןליפורפילופמ הכישמ      
,"קזב" 'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע      
לכ תוברל הנכומ הריפחב םיחנומ ,5.31 ע"קי      

 26,000.00    13.00 2,000.00 .רוביחה ירמוח רטמ   
      
ידומעב  דוסיה ייגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     12.130
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
יפל עבורמ וא לוגע היהי יוסכה .תיננגה      
,עבצב רונתב עבצו ףונה לכירדא תויחנה      
ייגרב 4 לכ תא תוסכל בייח יוסכה דומעה      

 19,500.00   250.00    78.00 'פמוק .דוסיה ינפ לעמ םהבוג ללוכ דוסיה  
      
הרואתה ןקתמל למשח תרבח תרוקיב תרבעה     12.135
תכרעמ לכו הרואתה תייזכרמ תוברל ולוכ      
ןוקיתו קדובה םע םימואית ללוכ הרואתה      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק .הקידבב שרדיי לככש םיטקגר  
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
י ל ל כ  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
בויבו םימ יווק תובלטצהב הנגה ילוורש      57.1.001
ףצקב םימוסח  6 גרד ןליתאילופ םייושע      

 54,000.00   180.00   300.00 מ"מ 553 דע רטוקב לוורשה ידיצ ינשמ רטמ   
      
,רטוק לכב םייק םימ /בויב רוניצ יוניפו קוריפ     57.1.002
,רוניצה ףושיח ללוכ קמוע לכב ,גוס לכמ      
( רשואמ ךפש רתאל וקוליסו רוניצה קוריפ      
לכ תטיקנ צ.א יושע אוניצהו הדימב      
הדובעה דרשמ תויחנה יפל םיעצמאה      
תוצק יולימ ,)הביבסה תנגהל דרשמהו      
םירדוחה ןוטב יקקפב עקרקב ראשנש רוניצה      
הריפחה יולימ ,רוניצה ךותל תוחפל 'מ 1      
.תומלשב ותומדקל חטשה תרזחהו לוחה      

 60,000.00    75.00   800.00 )בתכב חקפמ תארוה יפל קוריפה( רטמ   
      

 15,000.00   300.00    50.00 clsm ק"מ  57.1.003
      
      
      

קובץ: מדברי   .../011 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     011 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
סמועל הסכמו הרקתב שומיש רובע התחפה      57.1.004
דבכ הסכמו הרקתב םוקמב 521B  ינוניב      

   -200.00  -200.00     1.00 D400 'חי   
      
תמייק בויב/ףוגמ תחוש הסכמ הבוג תמאתה     57.1.005
)ההבגה וא הכמנה( םיננכותמ עקרק ינפל      
ןיוזמ ןוטב תקיצי תמלשה ללוכ      
םיאתמ הבוגב את תלבקל 'וכו,םיטלפסאו      

 12,000.00   400.00    30.00 ןונכת יפל םייפוסה חטשה ינפל 'חי   
      
יפ לע הפש ינבאו תוינח /שיבכ עבצ רוזחש     57.1.006
יפל שרדנה יפ לע המלשהו חטשב םייקה      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק חקפמ תטלחה  
      
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  85 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ם י מ  ת ר נ צ  1.85 ק ר פ  ת ת       
      
91.70.8 ןוכדע      
      
רוניצ ללוכ םימ תקפסא תרנצ ריחמ :הרעה      
רטוקב 01 גרד ןליטאילופ יושע ינמז      
הבכרהו קוריפ ללוכ מ"מ 57-36-05-23      
,תוכימת ,ןוגיע ,עקרקה ינפ לעמ שדחמ      
רוביח ,יוטיחו הפיטש ,תורדגל הרישק      
ףוגמ ,םיחפס ,תומייק הדידמ תוכרעמל      
םינוקיתו רוניצה ןוגימ ,ישאר וקל רוביחב      
,עוציב ךלהמב רוניצב העיגפ לש הרקמב      
תעינמ ללוכ עוציבה ךלהמב וקה תקזחא      
.םימ תופילד      
      
, 5.21 גרד בלוצמ ןליטאילופ יושע רוניצ     58.1.040
05.1 דע קמועבו V.U דימע מ"מ 522 רטוקב      
לכמ םיחפס תוברל יונב חטשב חנומ 'מ      
,םיתבל םירוביחל םיפעסמ ,םיגוסה      
תוריק ,תורדג ,םילושכמ לע תורבגתה      
לכמ םיפצורמ םיחטשמ קוריפ ,םיכמות      
,םיטלפסא ,'מ 1 בחורב םיגוסה      
תלוספ קוליס הביצח וא/ו הריפח,םינוטב      
יולימ ,רשואמ ךפש רתאל ףדוע רמוחו      
ןומיס טרס ,תובכשב קדוהמ לוחב הריפחה      
תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ ,טרפל םאתהב      
וא שיבכ( רוניצה םוקימל םאתהב      
ץחל תקידב ,יוטיח ,הפיטש , )ליבש/הכרדמ      

192,500.00   550.00   350.00 .ינכטה טרפמבו םיטרפב טרופמכ לכה 'וכו רטמ   
      
לבא ל"נכ לכה ללוכ בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     58.1.045

105,625.00   325.00   325.00 מ"מ 061 רטוקב רטמ   
      

קובץ: מדברי   .../012 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     012 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב  לבא ל"נכ לכה ללוכ ןליתאילופ רוניצ     58.1.050

147,500.00   250.00   590.00 'מ 05.1 דע קמועבו מ"מ 011 רטמ   
      
רטוקב   לבא ל"נכ לכה ללוכ ןליתאילופ רוניצ     58.1.060
חטשב חנומ 'מ 05.1 דע קמועבו מ"מ 57      

 14,000.00   175.00    80.00 .ל"נכ לכה ללוכ ,יונב רטמ   
      
רטוקב בא ל"נכ לכה ללוכ ןליתאילופ רוניצ     58.1.070

 11,625.00   155.00    75.00 'מ 00.1 דע קמועבו מ"מ 36 רטמ   
      
61 גרד לבא  ל"נכ לכה ללוכ ןליתאילופ רוניצ     58.1.080

 11,250.00   150.00    75.00 'מ 00.1 דע קמועבו מ"מ 05 רטוקבו רטמ   
      
רטוקב לבא ל"נכ לכה ללוכ ןליתאילופ רוניצ     58.1.090

  2,750.00   110.00    25.00 'מ 00.1 דע קמועבו מ"מ 04 רטמ   
      
23 רטוקב  ל"נכ לכה ללוכ ןליתאילופ רוניצ     58.1.100

  2,000.00    80.00    25.00 'מ 00.1 דע קמועבו מ"מ רטמ   
      
םייק יס.יו.יפ וא .צ.א רוניצל תורבחתה     58.1.110
רוניצ םע והצקב וא/ו וזכרמב 61" רטוקב      
522 רטוקב בלוצמ ןליתאילופ יושע ןנכותמ      
תקספה םואית ,רוניצה תפישח ללוכ מ"מ      
תורבחתהו רוניצה ךותיח ,דיגאתה םע םימ      
,תקצי יושע ןגואמ בצינ םע תופעתסה תוברל      
ינש ,"בוארטש" וא "רטוק בר" ירבחמ ינש      
רבחמ ןוטבמ ןוגיע שוג .צ.א תורוניצ יעטק      
ףדוע רמוחו תלוספ קוליס ,הטסורינמ ןגואל      
ותומדקל חטשה בצמ תרזחה ,םוי ותואב      
תינכתל םאתהב שרדנכ לכה -'וכו תומלשב      

 11,500.00 11,500.00     1.00 'פמוק .תיטרדנטס  
      
רטוקב םייק ןליתאילופ רוניצל תורבחתה     58.1.130
רטוקב רוניצ םע ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 061      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק מ"מ 522  
      
רטוקב םייק ןליתאילופ רוניצל תורבחתה     58.1.135
רטוקב רוניצ םע ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 011      

  6,000.00 1,500.00     4.00 מ"מ 011 'חי   
      
רטוקב םייק ןליתאילופ רוניצל תורבחתה     58.1.145
רטוקב רוניצ םע ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 061      

  6,000.00 2,000.00     3.00 'פמוק מ"מ 011  
      
רטוקב םייק ןליתאילופ רוניצל תורבחתה     58.1.150
רטוקב רוניצ םע ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 522      

 16,000.00 8,000.00     2.00 'פמוק מ"מ 522  
      
      
      

קובץ: מדברי   .../013 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     013 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רוניצ םע 4" רטוקב םייק ףוגמל תורבחתה      58.1.155
ללוכ מ"מ 011 רטוקב בלוצמ ןליתאילופ יושע      
םע םימ תקספה םואית ,ףוגמה תפישח      
,ןגואה קוריפ, םייקה רוניצה ךותיח ,דיגאתה      
,אתה ןפוד ךרד שדחה רוניצה םע רבעמ      
קוליס ,ןגואל רבחמ םע ףוגמל תורבחתהו      

  4,200.00 1,400.00     3.00 המדא יוקינו הריפח ,ףדוע רמוחו תלוספ 'חי   
      
רוניצ לע תופעתסה ללוכ 3" רטוקב טנרדיה     58.1.160
רוניצ עטק בלוצמ ןליתאילופ יושע ישאר      
םע 4" רטוקב הדלפ רוניצ ,'מ 0.3-דע ךרואב      
,תותשק ,"וירט" תפיטעו ימינפ טלמ יופיצ      
וא "לאפר" 3" שא יוביכ זרב ,רוביח יריזבא      
ןגוא םע ינקת ץרוטש רבחמ םע רשואמ .ע.ש      
יופיצ םע 4" הדלפ ףקז  ,ףקזל רוביחב 4"      
ןוטבמ ןוגיע שוג , ץוחבמ עובצו ימינפ טלמ      

 24,000.00 3,000.00     8.00 .403 'טס טרפב טרופמכ 'וכו 'חי   
      
םינפ ןסליר יופיצ םע 8" רטוקב זירט ףוגמ     58.1.190
םימ וק לע ןקתומ םיימינפ םירזיבאו ריצ ,ץוחו      
תופומ תוברל ,בלוצמ ןליתאילופ יושע שדח      
את ,םינגוא ,ןגוא ימאתמ ,ילמשח ךותירל      
521 רטוקב תוימורט תוילוח יושע תרוקיב      
004D תקצי הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
לכה ,'וכו,ריצ ךיראמ ,ץצח ,מ"ס 06 רטוקב      

 36,800.00 9,200.00     4.00 םיטרפב טרופמכ 'חי   
      
6" רטוקב לבא ל"נכ לכה ללוכ זירט ףוגמ     58.1.195

 30,000.00 6,000.00     5.00 .מ"ס 001 רטוקב החושו 'חי   
      

 44,000.00 5,500.00     8.00 4" רטוקב לבא ל"נכ לכה ללוכ זירט ףוגמ 'חי  58.1.210
      
יושע תרוקיב את 3" רטוקב לבא ל"נכ ףוגמ     58.1.220
הסכמ םע מ"ס 08 רטוקב תוימורט תוילוח      
,'וכו,ריצ ךיראמ ,ץצח ,מ"ס 06 רטוקב תקצי      

  8,000.00 4,000.00     2.00 .םיטרפב טרופמכ לכה 'חי   
      

  9,000.00 3,000.00     3.00 .2" רטוקב לבא ל"נכ לכה ללוכ ףוגמ 'חי  58.1.230
      
לע תנקתומ 2/1" לפינ :םימ םוגיד תדוקנ     58.1.235
תרצות ירודכ זרב יליע טרפמ וא ,טנרדיה      
היושע 8/3" היפו "2/1 24 הירס "םינובה"      
טרפל םאתהב מ"ס 01 - כ ךרואב הטסורינ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 S3. 'חי   
      
      
      
      
      
      

קובץ: מדברי   .../014 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     014 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב תמייק הדידמ תכרעמל תורבחתה     58.1.245
לע ףעסמ  תוברל ,טרפל םאתהב ,4/3"-1"      
,'מ 0.3-דע ךרואב רוניצ עטק ,ישארה וקה      
ףקז לש הנקתהו הקפסא ,שרגמה תיזח דע      
,61 גרד ןליטאילופ תרנצ יעטק ,מ"מ 04      
,ילמשח ךותירל םיחפס ,מ"מ 04-36 רטוקב      
מ"מ 011 רטוקב 01 גרד .יס.יו.יפמ לוורש      
1" ירודכ ףוגמו ןוטב ,ץצח ,הנכהה ןוגיעל      
הנזהה קוריפ ,.ע.ש וא "ביגש" תרצות      
תורבחתהו הדידמה תכרעמל תמייקה      
,שרדנכ 'וכו דרוקר/םיחפס ללוכ תכרעמל      
תלבקל טלפמוק לכה 'וכו ,הקראה רושיג      

 16,000.00   800.00    20.00 תמייק הדידמ תכרעמל רוביח 'חי   
      
-1" רטוקב תמלשומ השדח הדידמ תכרעמ     58.1.250
,טרפל םאתהב שרגמה תיזחב תנקתומ ,4/3"      
רוניצ עטק ,ישארה רוניצה לע ףעסמ תוברל      
תכרעמל הנזהה רוניצ דע ,'מ 0.3-כ ךרואב      
רוניצל תורבחתה ,רצחב תמייקה הדידמה      
רשפאמ וניא תיבה לעבו הדימב רצחל הנזהה      
הנקתהו הקפסא ,רצחב םימה דמ דע הסינכ      
ןליתאילופ תרנצ יעטק ,מ"מ 04 םיפקז לש      
ךותירל םיחפס ,מ"מ 04-36 רטוקב,61 גרד      
רטוקב 01 גרד .יס.יו.יפמ םילוורש ,ילמשח      
ינש ,ןוטב ,ץצח ,םיפקזה ןוגיעל מ"מ 011      
.ע.ש וא "ביגש" תרצות םיירודכ םיפוגמ      
רצחב אצמנה תכרעמב םימה דמ קוריפ      
,רצחל ץוחמ השדחה תכרעמב ותנקתהו      
םוקמב תמייקה תכרעמב רבעמ לפינ תנקתה      
תכרעמה לוטיב וא קרופש םימה דמ      
תרנ צה רושיגו שרגמה לעב תמכסהב      
טלפמוק לכה ,הקראה רושיג ,עקרקב      

 18,000.00 1,200.00    15.00 1342/4S טרפב טרופמכ 'חי   
      
תמייק הנכה וא הרקב שארל תורבחתה     58.1.275
ןיזמה רוניצל תורבחתה ,1"-2" רטוקב ןוניגל      
ףוגמל תורבחתה וא שרדנכ םיחפס ללוכ      
,הריפח ללוכ תכרעמה שאר לש ןוראה ךותב      
ררבומ ימוקמ רמוחב רזוח יולימ ,לוח תפיטע      
לכה , ותומדקל חטשה בצמ תרזחהו      

  4,000.00   800.00     5.00 .תומלשב 'חי   
      
שרגמל ןיזמ 2 " -1 2/1" רוניצל תורבחתה     58.1.280
,לוגסקפ מ"מ 36 רוניצ םע רדגה ינפל ירוביצ      
תודובעה לכו ןואסלפ תרצותמ םיחפס תוברל      

  3,500.00   700.00     5.00 'פמוק .שרדנכ  
      
      
      
      

קובץ: מדברי   .../015 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     015 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ידיל ותרבעהו 3" רטוקב םייק טנרדיה קוריפ     58.1.285
בצמ תרזחה תוברל ,קוריפה םויב דיגאתה      
ךתחנש רוניצה תמיסחו ותומדקל חטשה      

  1,500.00   300.00     5.00 .ןוטבמ ןוגיע שוג ,יתשורח קקפ תועצמאב 'חי   
      
וא םיפוגמ ,םיאת ללוכ םימ תכרעמ קוריפ     58.1.290
יליע וא יעקרק תת ,אוהש גוס לכמ טרפמ      
תרזחהו וכתחנש םיוקה תוצק תמיסח תוברל      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק .ותומדקל חטשה בצמ  
      
וק תחנה רחאל טלפסא שיבכ ינוקיתו החיתפ     58.1.300
תפש רוסינ ללוכ אוהש רטוק לכב בויב /םימ      
לכ מ"ס 02 םיעצמ תובכש 2 ,םייק טלפסא      
עוציב .והשאא .דומ001% -ל תוקדוהמ תחא      
יטרדנטסה טרפב שרדנכ טלפסאה תובכש      
1 תיתשה לע SM.01 גוסמ ינמוטיב סוסיר      
4-ו 6 יבועב טלפסא תובכש יתש ,ר"מל / ג"ק      
ןיב ר"מל ג"ק 3.0 ינמוטיב סוסיר ,מ"ס      

 10,400.00   130.00    80.00 .טרפמהו תוינכתה יפל לכה ,תובכשה ר"מ   
      
ללוכ 1" רטוקב רוביצ שרגמ וא ןוניגל הנכה     58.1.315
הבוגב מ"מ 04 רטוקב ןליטאילופ יושע ףקז      
לוורש ךותב ןקתומ ,עקרקה לעמ מ"ס 05      
"ןואסלפ" תותשק ,ןוטבו ץצח יולימ ,יס.יו.יפ      
1" "ביגש" תרצות ירודכ ףוגמו תולעמ 09      
יפל ליעל טרופמה לכ ללוכ .קקפב םוסח      

  1,400.00   700.00     2.00 'פמוק .טרפ  
      
ללוכ 2" רטוקב ירוביצ שרגמ וא ןוניגל הנכה     58.1.320
ףוגמ ,מ"מ 36  ןליטאילופ רוניצ יושע ףקז      
רוגס 2" רטוקב "תורוד" תרצותמ ינוסכלא      

  3,300.00 1,100.00     3.00 'פמוק .טרפ יפל ליעל טרופמה לכ ללוכ .קקפב  
      
רטוקב תמייק הדידמ תכרעמל תורבחתה     58.1.325
אצויש ףוקזה רוניצה תפלחה תוברל 2"-1½"      
36 לוגסקפ רוניצב ,ףוגמה ינפל עקרקהמ      
רוניצ יושע 4" ןגמ לוורשב ןקתומ מ"מ      
,ןוטב ןוגיעו ץצח יולימ םע 01 גרד .יס.יו.יפ      
וא "תורוד" תרצות ינוסכלא 1 2/1" -2" ףוגמ      
תורבחתהו תמייקה הנזהה קוריפ ,.ע.ש      
תרנצ יעטקו םיחפס ללוכ הדידמה תכרעמל      

  5,200.00 1,300.00     4.00 .שרדנכ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מדברי   .../016 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     016 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תנקתומ 2" רטוקב השדח הדידמ תכרעמ     58.1.330
ץוחמ ריק/רדגל ךומס וא השדח החמוגב      
,תרנצ יעטק ,2" םיפוגמ ינש ללוכ שרגמל      
תא ןיזמה םייק רוניצל תורבחתה ,םיחפס      
ותנקתהו םייק םימ דמ קוריפ ,שרגמה      
שרדנכ לכה ,הקראה לבכ השדחה תכרעמב      

  6,000.00 1,500.00     4.00 'פמוק םיטרפל םאתהב השדח תכרעמ תלבקל  
      
53 לש ךתחב תשוחנ טוחמ הקראה לבכ     58.1.380
הקפסא ,חטשל לבכה תקפסא ללוכ ר"ממ      
םימיאתמ םירבחמו םיקדהמ ,םיקבח תנקתהו      
הדידמ תוכרעמ ,הדלפ תורוניצל תורבחתה -      
רושיאבו חוקיפב ,םואתב לכה 'וכו תויתכתמ      

 40,500.00    45.00   900.00 .ירוזאה דרשמה - למשח תרבח לש עוציבה רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ תשוחנ טוחמ הקראה לבכ     58.1.390

 21,000.00    35.00   600.00 ר"ממ 52 לש ךתחב לבא רטמ   
      
תוברל דמרב תרצות 3" רטוקב ץחל ןיטקמ     58.1.400
ןקתומ םימטאו םיגאב םיידגנ םינגוא /םינגוא      
הסכמו הרקת םע מ"ס 001 רטוק החושב      

  9,500.00 9,500.00     1.00 .דיגאת ןומיס םע  D 004 גוסמ תקצי 'חי   
      
יפל סל'גנא סול 'חרב  יליע טרפמל רוביח     58.1.999

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק םלשומ רובחל שרדנה לכ ללוכ ףרוצמ טרפ  
      
ם י י נ מ ז  ם י מ  ת ו ר ו נ י צ  2.85 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
ןקתומ רשאכ קר ונקתוי םיינמז תורוניצ .1      
.םידחוימ םירקמב וא/ו םייק רוניצ לע רוניצ      
ןימזמה תארוהב השעת תינמז תרנצב שומיש      
.בתכב דבלב      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מדברי   .../017 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     017 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םייושע ויהי םיינמז םימ תורוניצ .2      
תייחנהל םאתהב עבצב 01 גרד ןליתאילופ      
םיללוכ הדיחיה יריחמ .V.U. דימע ,ןנכתמ      
,םיגוסה לכמ םיחפס ,תורוניצה תקפסא      
ינפ לע ,תורדג ,תוריק לע תרנצה תחנה      
םיטלפסאב ,ילמינימ קמועב עקרקב ,עקרקה      
/םימייק םיפוגמל תורבחתה םישיבכ תייצחב      
וא/ו הקראה ילבכ תחנה ,םימייק םיטנרדה      
לש תמלשומ הקראה תחטבהל תודורטקלא      
תורוניצל תורבחתה ,תכרעמה      
רוביח ,תיגולוירטקב הקידבו הרלכה,עקרקב      
םימ ןכרצ לכו םיטנרדיה ,הדידמ תוכרעמל      
,שרדנ רזיבאו רמוח לכ ללוכ ,הדובעה חטשב      
עוציב ךלהמב םירוביחהו תרנצה תקזחא      
ךלהמב םירוביחה קוריפ ,העובקה תרנצה      
תרנצהמ םירוביחה עוציב ךרוצל הדובעה      
ףוסב םירזיבאה לכו תרנצה קוריפ ,העובקה      
םירחאה םירמוחהו תרנצה יוניפ ,הדובעה      
ותומדקל חטשה בצמ תרזחה ,חטשהמ      
      
םיפוגמהו תורונצה תא תחקל לכוי ןלבקה .3      
,תרנצה בצמו הדימב רזוח שומישל וינסחמל      
רזוח שומיש םירשפאמ םיחפסהו םיפוגמה      
      
ללוכ 01 גרד EP-001 ןליתאילופ יושע רוניצ      
ל"נכ לכה      
      

 33,000.00   110.00   300.00 ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 05 רטוקב רוניצ רטמ  58.2.040
      

  5,750.00   115.00    50.00 ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 36 רטוקב רוניצ רטמ  58.2.045
      

  6,000.00   120.00    50.00 ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 57 רטוקב רוניצ רטמ  58.2.050
      

  9,000.00   180.00    50.00 ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 011 רטוקב רוניצ רטמ  58.2.060
      
תרנצה לע יולג חנומ 2" רטוקב ירודכ ףוגמ     58.2.085

  1,050.00   150.00     7.00 תרנצל תורבחתה ירזיבא ללוכ תינמזה 'חי   
      
תורבחתה ללוכ 3" רטוקב ינמז טנרדיה     58.2.105
םע 3" ינקת שא יוביכ זרב ,ינמזה רוניצל      
וא ריקל טנרדיהה תכימת ,ץרוטש רבחמ      
ותקזחא ,ןוטב תייבוק תועצמאב ותכימת      
,תועובקה תוכרעמה רמג דע הדובעה ךלהמב      

  1,300.00 1,300.00     1.00 רשואמ ךפש םוקמל רמוחה יוניפו וקוריפ 'חי   
      
      
      
      
      
      

קובץ: מדברי   .../018 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     018 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
6" רטוקב .יס.ו.יפ וא .צ.א רוניצל תורבחתה     58.2.120
יושע מ"מ 05-011 רטוקב רוניצ םע מ"מ      
תקספה , םירבעמ ,םיחפס : ללוכ ןליתאילופ      
תקזחא ,רוביח עוציבל שרדנה לכו  ,םימ      

  6,000.00 3,000.00     2.00 'פמוק שומישה םותב וקוריפו רוביחה תרימשו  
      
4" רטוקב .יס.ו.יפ וא .צ.א רוניצל תורבחתה     58.2.125
יושע מ"מ 05-011 רטוקב רוניצ םע מ"מ      
תקספה , םירבעמ ,םיחפס : ללוכ ןליתאילופ      
תקזחא ,רוביח עוציבל שרדנה לכו  ,םימ      

  4,400.00 2,200.00     2.00 'פמוק שומישה םותב וקוריפו רוביחה תרימשו  
      
ת ר ו ק י ב  י א ת ו  ב ו י ב  י ו ק  3.85 ק ר פ  ת ת       
      
י"ת יפל NS-8 בויבל יס.יו.יפ יושע רוניצ     58.3.001
םיליבש קוריפ ללוכ מ"מ 061 רטוקב ,488      
יחטשמ ,םיגוסה לכמ  תופצורמ תוכרדמו      
תלוספו ףדוע רמוח יוניפ ,'וכו טלפסא ,ןוטב      
עצמ ,הביצח וא/ו הריפח ,רשואמ ךפש רתאל      
ע  02 'א גוס עצמ תובכש2  ,לוחב תפיטעו      
/הכרדמ /שיבכ( החנהה םוקימ יפ ל א"כ מ"ס      
קדוהמ לוחב הריפח יולימ )חותפ חטש      
ו.ה.ש.א.א דומ יפל 001%-ל תובכשב בוטרב      
,ואדיו ימוליצ ,תיטטסורדיה הקידב ,הפיטש      
לכה ,'וכו ףדועה רמוחה קוליסו תקחרה      
52.1 דע קמועב םיטרפמבו תוינכתב טרופמכ      

  8,000.00   200.00    40.00 'מ רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 061 רטוקב בויב רוניצ     58.3.020

 11,000.00   220.00    50.00 .'מ 57.1 קמוע דעו 'מ 62.1 לעמ קמועב לבא רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 061 רטוקב בויב רוניצ     58.3.030

 12,000.00   240.00    50.00 .'מ 52.2 קמוע דעו 'מ 67.1 לעמ קמועב לבא רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 061 רטוקב בויב רוניצ     58.3.040

 10,800.00   270.00    40.00 .'מ 57.2 קמוע דעו 'מ 62.2 לעמ קמועב לבא רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 002 רטוקב בויב רוניצ     58.3.055

 11,000.00   220.00    50.00 .'מ 52.1 דע קמועב לבא רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 002 רטוקב בויב רוניצ     58.3.060

 36,000.00   240.00   150.00 .'מ 57.1 קמוע דעו 'מ 62.1 מ קמועב לבא רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 002 רטוקב בויב רוניצ     58.3.070

 96,200.00   260.00   370.00 .'מ 52.2 קמוע דעו 'מ 67.1 מ קמועב לבא רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 002 רטוקב בויב רוניצ     58.3.080

 96,900.00   285.00   340.00 .'מ 57.2 קמוע דעו 'מ 62.2 מ קמועב לבא רטמ   
      

קובץ: מדברי   .../019 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     019 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 002 רטוקב בויב רוניצ     58.3.090

 47,250.00   315.00   150.00 'מ 52.3 קמוע דעו 'מ 67.2 מ קמועב לבא רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 002 רטוקב בויב רוניצ     58.3.100

 21,000.00   350.00    60.00 .'מ 57.3 קמוע דעו 'מ 62.3 לעמ קמועב לבא רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 002 רטוקב בויב רוניצ     58.3.105

 12,000.00   400.00    30.00 .'מ 52.4 קמוע דעו 'מ 67.3 לעמ קמועב לבא רטמ   
      
57.1 דע קמועב מ"ס 08 רטוקב הרקב תחוש     58.3.126
םיטרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע 'מ      
וא/ו הריפח ללוכ 102ג-ו 102ב ,102א 'סמ      
הסכמו מ"ס 06 חתפ םע הרקית ,הביצח      
)YTUD YVAEH( דבכ סמועל תקצי יושע      
    004-D בויב" בותיכו דיגאתה םשו למס םע",  
מ"ס 02 הבוג דע ןיוזמ ןוטבמ ןוראווצ      
תקצימ תובחר תוגרדמ ,אתה הבוג תמאתהל      
ינשב תוילוחה ןיב םוטיא ,יטסלפ יופיצ םע      
םיפפוח "קיטסורפ" וא "טסלפוטיא" ימטא      
תוילוחה ןיב םיחוורמה םוטיאו      
דוביע ,םינפבמ .ע.ש וא XELFAKIS-ב      
וא "הדשרופ" ,"ביבוטיא" ירבחמ ,קי'צנבה      

 39,000.00 3,900.00    10.00 םיטרפמב טרופמכ לכה 'וכו אתל .ע.ש 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש     58.3.127

 20,000.00 4,000.00     5.00 .'מ 52.1 דעקמועב 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש     58.3.128

139,500.00 4,650.00    30.00 .'מ 57.1 קמוע דעו 'מ 62.1 לעמ קמועב לבא 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש     58.3.129

230,000.00 5,000.00    46.00 .'מ 52.2 קמוע דעו 'מ 67.1 לעמ קמועב לבא 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש     58.3.130

149,800.00 5,350.00    28.00 .'מ 57.2 קמוע דעו 'מ 62.2 לעמ קמועב לבא 'חי   
      
521 רטוקב לבא ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש     58.3.134

 75,500.00 7,550.00    10.00 .'מ 52.3 דעו 'מ 67.2 לעמ קמועבו מ"ס 'חי   
      
521 רטוקב לבא ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש     58.3.135

 16,600.00 8,300.00     2.00 .'מ 57.3 דעו 'מ 62.3 לעמ קמועבו מ"ס 'חי   
      
051 רטוקב לבא ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש     58.3.136

 42,000.00 10,500.00     4.00 .'מ 52.4 דעו 'מ 67.3 לעמ קמועבו מ"ס 'חי   
      
      
      
      
      
      

קובץ: מדברי   .../020 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     020 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
לכב הרקב את תמקה רובע ריחמ תפסות     58.3.139
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      

 32,500.00 1,300.00    25.00 .הרקב אתל יטרדנטס 'חי   
      
את םוקמב שדח את תנקתה רובע תפסות     58.3.140
המירזב לופיט ,םייקה אתה קוריפ ללוכ םייק      
,דרומב אתל הלעמב אתמ הביאש( תמייק      
)שביב הדובע ךרוצל 'וכו בויבה תייטה      
םיחתפ םוטיא ללוכ טרפמה יפל את תנקתה      
דוביע ,טרפ יפל אתה ןפודב רוניצ רבעמב      
הדובעל םיינמזה םיעצמאה קוריפ ,שדח      
לכה ,ותומדקל חטשה בצמ תרזחה,שביב      
שדחה אתה( םלשומ שדח את תלבקל שרדנכ      

 50,000.00 2,000.00    25.00 .)דרפנב םולשתל ינוציח לפמו 'חי   
      
קמוע לכב שרגמל םייק בויב רוביח שודיח     58.3.160
'ד ק"ס 30.75 ףיעסב טרופמה לכ ללוכ אוהש      
מ"מ 061 בויב וק ,רדגל תחתמ רבעמ ללוכ      
ךותב אתל תורבחתה .'מ 0.8 דע ךרואב      
לכו ותומדקל חטשה בצמ תרזחה ,שרגמ      

 19,500.00 1,500.00    13.00 'פמוק ינכטה טרפמב טרופמה  
      
ללוכ 8" דע רטוקב רוניצל ןייוזמ ןוטב תפיטע     58.3.170
'וכו תוינבת ,ךרוצה תדימב הריפחה תבחרה      

  6,000.00   300.00    20.00 .'ב 002 'סמ יטרדנטס טרפמ יפל שרדנכ לכה רטמ   
      
ללוכ קמוע לכב 4" רטוקב ינוציח לפמ     58.3.175
תויוז יתש ,םיחפס ,החושל םירבחמ ,תורוניצ      
ןוטב חטשמ ,תולעמ 09 ףעסמ תולעמ 54      
,רוניצה ביבס ןיוזמ ווטב ,אתל תחתמ ןיוזמ      

  8,800.00   800.00    11.00 102א טרפל םאתהב טלפמוק לכה 'וכו 'חי   
      
לבא ,ל"נכ  לכה ללוכ 6" רטוקב ינוציח לפמ     58.3.180

 17,100.00   900.00    19.00 .102 'א טרפ יפל קמוע לכב 'חי   
      
לבא ל"נכ ,לכה ללוכ 8" רטוקב ינוציח לפמ     58.3.181

 11,000.00 1,100.00    10.00 .102 'א טרפ יפל קמוע לכב 'חי   
      
רוניצ יושע  8" רטוקב "יאפיח" לפמ     58.3.183

  9,000.00 3,000.00     3.00 707 טרפ E.P.D.H 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: מדברי   .../021 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     021 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ימינפ לפמ תועצמאב םייק אתל תורבחתה     58.3.185
ןפודל דומצ אוהש הבוג לכב מ"מ 061 רטוקב      
ןפוד ךרד רבעמ ללוכ E.P.D.H יושע אתה      
לכה ,שדח דוביע עוציב ,רבעמה םוטא ,אתה      

  2,400.00   800.00     3.00 'פמוק .טרפב טרופמכ טלפמוק  
      
קוריפ ללוכ תמייק בויב תחושל תורבחתה     58.3.200
דע( החושה ןפודב בוציח ,תונשי תויורבחתה      
םיחתפ םוטיא ,)החושל תויורבחתה 3      
בויבה תביאש ,k102 טרפ יפל ריקה רבעמב      
עוציב ,שביב הדובע ךרוצל המירזה תייטהו      
תוריהזה יעצמא לכ תטיקנ ,שדח דוביע      
בצמ תרזחהו בויבה תמירזב לופיט ,םישורדה      
תמאתה תא ללוכ ריחמה 'וכו ותומדקל חטשה      

 15,000.00 1,500.00    10.00 'פמוק שדחה ףוצירל החושה  
      
יוניפו קוריפ ללוכ הנשי בויב תכרעמ  לוטיב     58.3.220
לכבו קמוע לכב םייק בויב יאת לוטיב /םיאת      
יולימ ,הנוילע הילוחו הרקת קוריפ ללוכ רטוק      
אתה יולימ ,ןוטבב האיציו הסינכ תורוניצ      
ןורחאה רטמה יולמ ,M.S.L.C לק ןוטבב      
תרזחהו אתה םוקימ יפל םיעצמ וא עקרקב      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק ותומדקל חטשה בצמ  
      
קוריפ  - הנשי בויב תכרעמ  לוטיבל תפסות     58.3.225
רטוק לכבו קמוע לכב םייק בויב את  יוניפו      
תוילוח ,הרקת ,הסכמ יוניפו קוריפ ללוכ      
עצמ /לוח םע רובה יולימ תוברל סיסבו      

 20,000.00   500.00    40.00 קדוהמ 'חי   
      
הנבממ אצוי םייק םיכפש רוניצל תורבחתה     58.3.240
,טנמצ-טסבסא ,.יס.יו.יפ יושע 4" רטוקב      
011 רטוקב E.P.D.H. רוניצ םע 'וכו תקצי      
,רוניצה יוליגל הביצח וא/ו הריפח ללוכ מ"מ      
ךותיח ,תיבהמ בויבה תמירז תקספה םואת      
םימאתמו םיחפס ללוכ תורבחתה ,רוניצה      
יולימ ,ךרוצל םאתהבו רוניצה גוסל םאתהב      
ותומדקל חטשה בצמ תרזחהו לוחב הריפחה      
ןיב םלשומ שדח רוביח תלבקל טלפמוק לכה      
בויבה תכרעמו הנבמהמ תמייק בויב תאיצי      

  5,000.00   500.00    10.00 'פמוק .)8S טרפ( השדחה  
      
תחתמ הרידח לבא ל"נכ לכה ללוכ רוביח     58.3.245

  8,000.00   800.00    10.00 'פמוק 'מ 0.1 דע הנבמל  
      
      
      
      
      
      

קובץ: מדברי   .../022 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     022 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תחתמ יכנא רוניצל לבא ל"נכ לכה ללוכ רוביח     58.3.250
תיווז ללוכ הנבמה תיזחמ 'מ 0.1 דע הנבמל      
תויושע תולעמ 54 תויווז יתש וא תולעמ 09      

 10,000.00 1,000.00    10.00 'פמוק H.D.P.E.  
      
מ"מ 011 רטוקב .E.P.D.H יושע רוניצ     58.3.255
דע קמועב בויבה תכרעמל םיתב ןיב רוביחל      
,לוחב דופיר ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ 5.1      
יאתל תורבחתה ,לוחב הריפחה יולימ      
לכה ותומדקל חטשה בצמ תרזחה ,תרוקיב      
ןיב םלשומ שדח רוביח תלבקל טלפמוק      

  6,000.00   200.00    30.00 השדחה בויבה תכרעמל הנבמה רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב תמייק החושב הרקת תפלחה     58.3.310
,תמייק הרקת קוריפ ללוכ השדח הרקתב      
סמועל ןוטב היושע השדח הרקת תנקתה      
הסכמ םע YTUD YVAEH( 004-D( דבכ      
םע ,"בויב" בותיכו תושרה םש םע תקצי      
חותיפ הבוגל המאתה ללוכ מ"ס 06 חתפ      

  5,000.00 1,000.00     5.00 שדח 'חי   
      
001 רטוקב תמייק החושב הרקת תפלחה     58.3.320
הרקת קוריפ ללוכ השדח הרקתב מ"ס      
ןוטב היושע השדח הרקת תנקתה ,תמייק      
םע YTUD YVAEH( 004-D( דבכ סמועל      
,"בויב" בותיכו תושרה םש םע תקצי הסכמ      
חותיפ הבוגל המאתה ללוכ מ"ס 06 חתפ םע      

 14,000.00 1,400.00    10.00 שדח 'קנ   
      
521 רטוקב תמייק החושב הרקית תפלחה     58.3.330
הרקת קוריפ ללוכ השדח הרקתב מ"ס      
ןוטב היושע השדח הרקת תנקתה ,תמייק      
םע YTUD YVAEH( 004-D( דבכ סמועל      
,"בויב" בותיכו תושרה םש םע תקצי הסכמ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 מ"ס 06 חתפ םע 'חי   
      
לכב םייק ליעפ תרוקב את לש אלמ םוקיש     58.3.910
יוניפ ,אתה יוקינ ללוכ 'מ 0.2 דע קמועב רטוק      
,אתב רחא רמוח לכ וא ץצח ,לוח ,תלוספ      
וקה הלעמב םיכפשה תביאש ,אתה תפיטש      
,שביב הדובעה עוציב רשפאל תנמ לע      
,את ךותב הדובעל ןוגימ יעצמאב שומיש      
טרופמכ תוחיטב יעצמא תטיקנ      
,םידוביע תמלשה /ןוקית ו הריבש,םיטרפמב      
האר ,ךרוצה י"פע תוגרדמ תפלחה /תמלשה      

 15,000.00 1,500.00    10.00 'פמוק )119.3.75( אבה ףיעסב טוריפ ךשמה  
      
      
      
      

קובץ: מדברי   .../023 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     023 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רמוח )019.3.75( םדוק ףיעסל רואת ךשמה      
,תוילוחב םיקדס ןוקית ,תוילוחה ןיב המיטא      
דימע רמוחב תוריקב היצגרגס ירזא חויט      
לכלע םיטפלוס דימע רמוחב אלמ חיט ,בויבב      
יקנ את תלבקל 'וכו הרקתהו אתה תונפד      
,תלוספה קוליס ,םייק דוביע תריבש דקפתמו      
ןוטבב שומיש ידכ ךות שדח דוביע עוציב      
דוביע תלבקל טלפמוק לכה תושקתה ריהמ      
ןיב ו תוילוחה ןיב םיחוורמ םוטיא,םלשומ      
לכב םייק את ךותב הרקתו הנוילע הילוח      
תויראש יוקינ ללוכ אוהש קמוע לכבו רטוק      
חוורמה יולימ ,תוילוחה ןיב חוורמב ןוטב      
לכה יולימה תקלחה , ORP -3 הקיסב      
םוטאו קלח חוורמ תלבקל טלפמוק      
      
הבחר תקצי תגרדמ תפסות וא תפלחה     58.3.940

  1,800.00    90.00    20.00 םייק אתב )מ"ס 03 בחור( 'חי   
      
08 רטוקב םייק אתב הקודס הילוח תפלחה     58.3.943
טלפסאה ךותיח ללוכ 'מ 5.0 דע הבוגב מ"ס      
קוריפ ,הרקת קוריפ ,הריפח ,אתה ביבס      
,המוגפה הילוחה תפלחה ,ךרוצה יפל תוילוח      
הילוחהו תוילוחה ןיב םימטא תנקתה      
ןיב םיחוורמה םוטיא ,הרקתהו הנוילעה      
,MSLC-ב אתה ביבס רזוח יולימ ,תוילוחה      
תלבקל שורדה לכו אתה ביבס טלפסא ןוקית      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק םלשומ את  
      
001 רטוקב םייק אתב הקודס הילוח תפלחה     58.3.945
/טלפסאה ךותיח ללוכ 'מ 5.0 דע הבוגב מ"ס      
קוריפ ,הריפח ,אתה ביבס ףוציר קוריפ      
תפלחה ,ךרוצה יפל תוילוח קוריפ ,הרקת      
ןיב םימטא תנקתה ,המוגפה הילוחה      
םוטיא ,הרקתהו הנוילעה הילוחהו תוילוחה      
ביבס רזוח יולימ ,תוילוחה ןיב םיחוורמה      
אתה ביבס טלפסא ןוקית ,MSLC-ב אתה      

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק םלשומ את תלבקל שורדה לכו  
      
את תרקתב )קקפו תרגסמ( הסכמ תפלחה      
קוריפ ללוכ ,הרקתה תפלחה אלל תרוקב      
ךרוצל תערגמה יוקינ ,תמייק תרגסמה      
תערגמה תביצח ,השדחה תרגסמה תנקתה      
תקפסא ,ךרוצה תדימב תרגסמה תמאתהל      
זילפ תיקסיד םע .ב.ב םישדח קקפו תרגסמ      
תימוקמ תושר/דיגאתה למס םע תקצי וא      
."בויב" בותיכו      
      
      
      
      

קובץ: מדברי   .../024 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     024 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

10  הנבמ  10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.ב.ב מ"ס 06 רטוקב לכה ללוכ הסכמ תפלחה     58.3.991

  9,000.00   900.00    10.00 'פמוק D-004 םגד ,דבכ סמועל  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

6,920,087.00 10  הנבמ  כ"הס
קובץ: מדברי   .../025 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020 )זוכיר( ןקותמ - תויומכ בתכ
דף מס':     025 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

10  הנבמ  10 הנבמ    
   

                336,290.00 קורפו הנכה תודובע 10 קרפ   
   

                 48,750.00 ם"וגאו םיעצמ 30 קרפ   
   

              1,955,995.00 תוגרדמו םיפוציר ,הפש ינבא 60 קרפ   
   

                 48,200.00 םיכמות תוריק 70 קרפ   
   

                625,720.00 תונוש תודובעו בוחר טוהיר 80 קרפ   
   

                208,067.00 הייקשה תודובע 01 קרפ   
   

                289,535.00 תועיטנו ןוניג תודובע  11 קרפ   
   

                981,430.00 הרואת תודובע 21 קרפ   
   

                160,800.00 תויללכ תודובע 75 קרפ   
   

              2,265,300.00 בויבו םימ יווק 85 קרפ   
   

 6,920,087.00 10  הנבמ  10 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מדברי   .../026 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

16/12/2020
דף מס':     026 ףתושמ כ"כ ירבדמה ויטאפה תנוכש

  
הנבמ ךס  

 6,920,087.00 10  הנבמ  10 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
 6,920,087.00 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: מדברי 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


