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

 
988240115 פ.ח
 

03/11/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 עוציבל םיפטנ ןיע ללוכ

      
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       
      
ללוכ םינוש םיגוסמ םייק ףוציר קוליסו קורפ     01.0020

136,800.00    16.00 8,550.00 ףוצירל תחתמ תמייקה לוחה תבכש לכ ר"מ   
      
םוקמב שדחמ ותחנהו םייק ףוציר קורפ     01.0030

 16,500.00    55.00   300.00 .חקפמה הרויש ר"מ   
      

    792.00    36.00    22.00 .מ"ס 03 דע יבועב ןוטב יחטשמ קוליסו קורפ ר"מ  01.0050
      
םיגוסמ םימייק תורדגו תוקעמ קוליסו קורפ     01.0060

  3,240.00    54.00    60.00 םינוש רטמ   
      

    495.00    33.00    15.00 םינוש םיגוסמ םימייק די יזחאמ קוליסו קורפ רטמ  01.0070
      
ללוכ ,םינוש םיגוסמ הפש ינבא קוליסו קורפ     01.0080

 10,800.00    18.00   600.00 ןוטב דוסיו בג רטמ   
      
יאתו הטילק יאת ,תוחוש לש סלפמ תמאתה     01.0110

            400.00 םינוש םיגוסמ הרקב 'חי           
      
תכמנה + תוכרדמב םיצע לש םימדג תכמנה     01.0160
רשפאל ידכ ,ךרוצה תדימב הייקשה תרנצ      

    275.00   275.00     1.00 םהילעמ ףוציר תריגס 'חי   
      

  7,500.00   500.00    15.00 םייקה ריקה תמגודב ,ןבא תוריק ןוקית ר"מ  01.0180
      
רורמת וא ,בוחר טלש םע דומע לש הקתעה     01.0185

    400.00   400.00     1.00 םוסרפ טלש וא 'חי   
      
2 לע םירורמת וא/ו םיטלש לש הקתעה     01.0195

    700.00   700.00     1.00 םידומע 'חי   
      
ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש קוליסו קוריפ     01.0200

  1,250.00   250.00     5.00 'דכו בכר םוסחמ ,ןותפשא ,ץיצע ,לספס :ןוגכ 'חי   
      
,והשלכ יבועבו גוסמ ןבא ריק קוליסו קוריפ     01.0230

  1,500.00   300.00     5.00 .דוסיה ללוכ ק"מ   
      
תוברל והשלכ גוסמ ןבא רדג קוליסו קוריפ     01.0250

    375.00    75.00     5.00 דוסיה ר"מ   
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     01.0280
םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( 'מ 7 דע הבוגב      

  2,400.00   600.00     4.00 רשואמ הכיפש רתאל יוניפו )םזגה יוניפו 'חי   
      
הרויש תומוקמב היחמצ תדרוהו תלוספ יוקינ     01.0310
הכיפש רתאל קוליסו,בתכבו שארמ חקפמה      

    150.00     6.00    25.00 רשואמ ר"מ   
      

קובץ: יעלים פורטונה   .../002 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

03/11/2021
דף מס':     002 עוציבל םיפטנ ןיע ללוכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,000.00    80.00   150.00 תומייק תויתשת תכמנה רטמ  01.0320
      

 10,800.00    45.00   240.00 םינוש םיגוסמ תוגרדמ קוליסו קורפ רטמ  01.0360
      
ם "ו ג א ו  ם י ע צ מ  30 ק ר פ       
      
0.3 קרפ תת      
      
0.3 קרפ תת      
      
,מ"ס 6 דע 5 -כ קמועל םייק עצמב הריפח     03.0010
,השירח עוציבו ,רופחה רמוחה קוליס      
תפסוה /םייק עצמ ינפ לש קודיהו הבטרה      
תסלופמ תיתש תלבקל ךרוצה פ"ע םייק עצמ      
תומוקמב םיחטשב לוח רוזיפ ינפל תקדוהמו      
וא ףוצירל דעוימו ףוציר /טלפסא קרופש      

 55,744.00     6.50 8,576.00 ךפהל ר"מ   
      
ר ו ר מ י ת ו  ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
0.5 קרפ תת      
      
0.5 קרפ תת      
      
לוחכ ,ןבל - םודאב ןיגורסל הפש ינבא תעיבצ     05.0040

  3,600.00     6.00   600.00 ןבל - רוחשו בוהצ - םודא ,ןבל - רטמ   
      
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       
      
המוג םוחית רובע תירכרוכ ןג ןבא     06.0013

  2,910.00    97.00    30.00 20/10/100 רטמ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     06.0050
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

 11,500.00   250.00    46.00 .דוסי ר"מ   
      
םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     06.0060
תמגודכ  ןבל ןווג תוברל מ"ס 6/02/02      

 11,500.00   250.00    46.00 .ע"ש וא ןייטשרקא ר"מ   
      
תודימב תירכרוכ תצרוחמ ןייטשרקא תוגרדמ     06.0100

120,000.00   500.00   240.00 טרפ יפל 07/04/51 רטמ   
      
52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     06.0140
,ןוטב בג ללוכ ,םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס      

 61,800.00   103.00   600.00 1Eטרפ יפל רטמ   
      
      

קובץ: יעלים פורטונה   .../003 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

03/11/2021
דף מס':     003 עוציבל םיפטנ ןיע ללוכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

5.7 * 5.7 תודימב 7 יבוע תומר ןבאב ףוציר     06.0180
יפל 6*6  "תתוסמ וטנרט" / רופאו ירכרוכ      
תודימב תיראינילה הרדסהמ ףוצירו ,טרפ      
טרפ יפל 8*,61 42*61 ,61*61 ,7 יבועב      

1,368,000.00   160.00 8,550.00 רחבנש ןווגב ר"מ   
      
רופא עבצב מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     06.0190

 12,000.00    75.00   160.00 ןוטב בגו דוסי ללוכ רטמ   
      
ת ו י ע ל ס ו  ת ו ר י ק  70 ק ר פ       
      
תללוכה ץוח תוריק לע םוטיא תבכש םושיי     07.0040
תוריקל ךומסב ףוציר וא המדאה תרסה      
,המדאמ ריקה יוקינו מ"ס 04 לש קמועל      
שרדנה לכו םיפפור םיקלחו חיט ,ךולכל      
.םוטיאה תבכש תחירמ ינפל ריקה תנכהל      
ליסורדיה" רמוחב םוטיאה תבכש תחירמ      
דע ע"ש וא רובמט תרבח לש "יביכר-וד      
עקרקה ינפ וא/ו 0 הבוגמ מ"ס 04 לש הבוגל      
חקפמה רושיאב םהיניבמ רומחה( ןוניגה וא      
ללוכ ריקה תיזח ר"מ יפל הדידמה.)חטשב      

 10,500.00   210.00    50.00 םייקה ריקה עבצב םוטיאה ינפ לע העיבצ ר"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       
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     08.0130
וא "ידנלוה" וא "אישנ" וא "תרנכ" םגד "ילרוא      
ללוכ,םח ץבאב ןוולגמ 'מ 01.1 הבוגב ע"ש      

 21,250.00   425.00    50.00 רונתב העיבצ רטמ   
      
ה רמגב "57 םתור" םגד ןוטב ןותפשא     08.0150
חפמ לכימו הטסורינ הסכמ ללוכ תתוסמ      
"אכירא םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ      

  4,192.00 1,048.00     4.00 ע"ש וא 5843 ט"קמ 'חי   
      
הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ     08.0190
ללוכ 5.1" רטוקב הדלפ רוניצמ מ"ס 011-09      
,םידומע /תוריקל ןוגיעו תולגועמ תוניפ      

 79,200.00   330.00   240.00 רונתב העיבצ ללוכ ,םח ץבאב ןוולוגמ רטמ   
      
6 רטוקב SISENNEG םגד בכרל םוסחמ     08.0210
ךרע הווש וא OCLATEM תרבח לש לוצ      
רשואמו ינקית םוסחמ .תושרה י"ע רשואמ      

  2,250.00   750.00     3.00 קבח ללוכו תושיגנה תושירדל 'חי   
      
      
      
      
      
      

קובץ: יעלים פורטונה   .../004 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

03/11/2021
דף מס':     004 עוציבל םיפטנ ןיע ללוכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב צ ק ה  71 ק ר פ       
      
מ "צ ב  30.71 ק ר פ  ת ת       
      

 90,000.00 90,000.00     1.00 מ"צב 'חי  17.03.0010
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ד ו ב ע  65 ק ר פ       
      
י ל ל כ  10.65 ק ר פ  ת ת       
      
בויבו םימ יווק תובלטצהב הנגה ילוורש      56.01.0001
ףצקב םימוסח  6 גרד ןליתאילופ םייושע      

 27,000.00   180.00   150.00 מ"מ 553 דע רטוקב לוורשה ידיצ ינשמ רטמ   
      
,רטוק לכב םייק םימ /בויב רוניצ יוניפו קוריפ     56.01.0002
,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      

 37,500.00    75.00   500.00 )בתכב חקפמ תארוה יפל קוריפה( רטמ   
      

  9,300.00   310.00    30.00 clsm ק"מ  56.01.0003
      
סמועל הסכמו הרקתב שומיש רובע התחפה      56.01.0004
דבכ הסכמו הרקתב םוקמב 521B  ינוניב      

   -200.00  -200.00     1.00 D400 'חי   
      
ךרוצה תדימב ךתח ןוכדעו הדידמ שודיח     56.01.0005
ללוכ תושרדנה תודובעה לכ ללוכ ריחמ      
, םירוח חודיק ,תוילוח תעירג /הפסוה הדידמ      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק 'וכו קי'צנב יוניש  
      
הנחתה תרימש ,סובוטוא תנחת קוריפ     56.01.0006
.חקפמה הרוי ותוא םוקמב התנקתהו      
,םירמוחו הדובע ,שרדנה לכ תללוכ הדובעה      

  8,000.00 8,000.00     1.00 שדחמ הנקתהו הרימש ,ריהז קוריפל 'חי   
      
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ם י מ  ת ר נ צ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
91.70.8 ןוכדע      
      
      
      

קובץ: יעלים פורטונה   .../005 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

03/11/2021
דף מס':     005 עוציבל םיפטנ ןיע ללוכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

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      
      
רטוקב , 21 גרד בלוצמ ןליטאילופ יושע רוניצ     57.01.0045
'מ 05.1 דע קמועבו V.U דימע מ"מ 061      
,םיגוסה לכמ םיחפס תוברל יונב חטשב חנומ      
לע תורבגתה ,םיתבל םירוביחל םיפעסמ      
קוריפ ,םיכמות תוריק ,תורדג ,םילושכמ      
,'מ 1 בחורב םיגוסה לכמ םיפצורמ םיחטשמ      
קוליס הביצח וא/ו הריפח,םינוטב ,םיטלפסא      
יולימ ,רשואמ ךפש רתאל ףדוע רמוחו תלוספ      
ןומיס טרס ,תובכשב קדוהמ לוחב הריפחה      
תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ ,טרפל םאתהב      
וא שיבכ( רוניצה םוקימל םאתהב      
ץחל תקידב ,יוטיח ,הפיטש , )ליבש/הכרדמ      

168,000.00   350.00   480.00 .ינכטה טרפמבו םיטרפב טרופמכ לכה 'וכו רטמ   
      
רטוקב  לבא ל"נכ לכה ללוכ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0050

 83,950.00   230.00   365.00 'מ 05.1 דע קמועבו מ"מ 011 רטמ   
      
רטוקב   לבא ל"נכ לכה ללוכ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0060
חטשב חנומ 'מ 05.1 דע קמועבו מ"מ 57      

 23,100.00   165.00   140.00 .ל"נכ לכה ללוכ ,יונב רטמ   
      
רטוקב בא ל"נכ לכה ללוכ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0070

 20,800.00   160.00   130.00 'מ 52.1 דע קמועבו מ"מ 36 רטמ   
      
61 גרד לבא  ל"נכ לכה ללוכ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0080

            120.00 'מ 52.1 דע קמועבו מ"מ 05 רטוקבו רטמ           
      
רטוקב לבא ל"נכ לכה ללוכ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0090

            100.00 'מ 52.1 דע קמועבו מ"מ 04 רטמ           
      
23 רטוקב  ל"נכ לכה ללוכ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0100

             80.00 'מ 52.1 דע קמועבו מ"מ רטמ           
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: יעלים פורטונה   .../006 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

03/11/2021
דף מס':     006 עוציבל םיפטנ ןיע ללוכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יס.יו.יפ וא .צ.א/ הדלפ רוניצל תורבחתה      
םע והצקב וא/ו וזכרמב  רטוקב לכב םייק      
רטוקב בלוצמ ןליתאילופ יושע ןנכותמ רוניצ      
תקספה םואית ,רוניצה תפישח ללוכ והשלכ      
תורבחתהו רוניצה ךותיח ,דיגאתה םע םימ      
ירמוחו םירזיבאה לכ ללוכ תופעתסה תוברל      
ףדוע רמוחו תלוספ קוליס ,םישרדנה רזעה      
ותומדקל חטשה בצמ תרזחה ,םוי ותואב      
תינכתל םאתהב שרדנכ לכה -'וכו תומלשב      
.תיטרדנטס      
      
רטוקב םייק ןליתאילופ רוניצל תורבחתה     57.01.0130
רטוקב רוניצ םע ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 082      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק מ"מ 061  
      
רטוק לכב םייק ןליתאילופ רוניצל תורבחתה     57.01.0135

  7,500.00 1,500.00     5.00 מ"מ 011 רטוקב רוניצ םע ל"נכ לכה ללוכ 'חי   
      
רטוקב םייק ןליתאילופ רוניצל תורבחתה     57.01.0145
061 רטוקב רוניצ םע ל"נכ לכה ללוכ והשלכ      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק מ"מ  
      
רטוקב םייק ןליתאילופ רוניצל תורבחתה     57.01.0150
רטוקב רוניצ םע ל"נכ לכה ללוכ והשלכ      

    750.00   750.00     1.00 מ"מ 57/36 'חי   
      
רוניצ םע 4" רטוקב םייק ףוגמל תורבחתה      57.01.0155
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      
תורבחתהו ,שדחמ אתה תבכרהו קוריפ      
רמוחו תלוספ קוליס ,ןגואל רבחמ םע ףוגמל      
תפלחה ללוכ המדא יוקינו הריפח ,ףדוע      

  2,800.00 1,400.00     2.00 םיגרבו תוימוג 'חי   
      
רוניצ לע תופעתסה ללוכ 3" רטוקב טנרדיה     57.01.0160
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      

 30,000.00 3,000.00    10.00 .403 'טס טרפב טרופמכ 'וכו 'חי   
      
      
      
      
      
      

קובץ: יעלים פורטונה   .../007 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

03/11/2021
דף מס':     007 עוציבל םיפטנ ןיע ללוכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םינפ ןסליר יופיצ םע 6" רטוקב  זירט ףוגמ     57.01.0195
םימ וק לע ןקתומ םיימינפ םירזיבאו ריצ ,ץוחו      
תופומ תוברל ,בלוצמ ןליתאילופ יושע שדח      
את ,םינגוא ,ןגוא ימאתמ ,ילמשח ךותירל      
001 רטוקב תוימורט תוילוח יושע תרוקיב      
004D תקצי הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס      
לכה ,'וכו,ריצ ךיראמ ,ץצח ,מ"ס 06 רטוקב      

 24,000.00 6,000.00     4.00 .םיטרפב טרופמכ 'חי   
      

 33,000.00 5,500.00     6.00 4" רטוקב לבא ל"נכ לכה ללוכ זירט ףוגמ 'חי  57.01.0210
      
יושע תרוקיב את 3" רטוקב לבא ל"נכ ףוגמ     57.01.0220
הסכמ םע מ"ס 08 רטוקב תוימורט תוילוח      
,'וכו,ריצ ךיראמ ,ץצח ,מ"ס 06 רטוקב תקצי      

  4,000.00 4,000.00     1.00 .םיטרפב טרופמכ לכה 'חי   
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .2" רטוקב לבא ל"נכ לכה ללוכ ףוגמ 'חי  57.01.0230
      
לע תנקתומ 2/1" לפינ :םימ םוגיד תדוקנ     57.01.0235
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   
      
רטוקב תמייק הדידמ תכרעמל תורבחתה     57.01.0245
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   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: יעלים פורטונה   .../008 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

03/11/2021
דף מס':     008 עוציבל םיפטנ ןיע ללוכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

-1" רטוקב תמלשומ השדח הדידמ תכרעמ     57.01.0250
,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      

  4,000.00 1,000.00     4.00 1342/4S טרפב טרופמכ 'חי   
      
תמייק הנכה וא הרקב שארל תורבחתה     57.01.0275
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      

  1,600.00   800.00     2.00 .תומלשב 'חי   
      
ידיל ותרבעהו 3" רטוקב םייק טנרדיה קוריפ     57.01.0285
בצמ תרזחה תוברל ,קוריפה םויב דיגאתה      
ךתחנש רוניצה תמיסחו ותומדקל חטשה      

  1,500.00   500.00     3.00 .ןוטבמ ןוגיע שוג ,יתשורח קקפ תועצמאב 'חי   
      
וא םיפוגמ ,םיאת ללוכ םימ תכרעמ קוריפ     57.01.0290
יליע וא יעקרק תת ,אוהש גוס לכמ טרפמ      
תרזחהו וכתחנש םיוקה תוצק תמיסח תוברל      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .ותומדקל חטשה בצמ  
      
וק תחנה רחאל טלפסא שיבכ ינוקיתו החיתפ     57.01.0300
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      

 50,700.00   130.00   390.00 .טרפמהו תוינכתה יפל לכה ,תובכשה ר"מ   
      
      
      
      

קובץ: יעלים פורטונה   .../009 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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03/11/2021
דף מס':     009 עוציבל םיפטנ ןיע ללוכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רטוקב תמייק הדידמ תכרעמל תורבחתה     57.01.0325
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      

  1,300.00 1,300.00     1.00 .שרדנכ 'חי   
      
53 לש ךתחב תשוחנ טוחמ הקראה לבכ     57.01.0380
הקפסא ,חטשל לבכה תקפסא ללוכ ר"ממ      
םימיאתמ םירבחמו םיקדהמ ,םיקבח תנקתהו      
הדידמ תוכרעמ ,הדלפ תורוניצל תורבחתה -      
רושיאבו חוקיפב ,םואתב לכה 'וכו תויתכתמ      

 48,825.00    45.00 1,085.00 .ירוזאה דרשמה - למשח תרבח לש עוציבה רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ תשוחנ טוחמ הקראה לבכ     57.01.0390

  1,575.00    35.00    45.00 ר"ממ 52 לש ךתחב לבא רטמ   
      
םישרדנ םירזיבא ללוכ 4" ןיטקמ םע  6 " למג     57.01.0999

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק טרפ יפ לע  
      
ם י י נ מ ז  ם י מ  ת ו ר ו נ י צ  20.75 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: יעלים פורטונה   .../010 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
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03/11/2021
דף מס':     010 עוציבל םיפטנ ןיע ללוכ

      
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      
      

 27,500.00   110.00   250.00 ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 05 רטוקב רוניצ רטמ  57.02.0040
      

  5,750.00   115.00    50.00 ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 36 רטוקב רוניצ רטמ  57.02.0045
      

  6,000.00   120.00    50.00 ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 57 רטוקב רוניצ רטמ  57.02.0050
      

  9,000.00   180.00    50.00 ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 011 רטוקב רוניצ רטמ  57.02.0060
      
תרנצה לע יולג חנומ 2" רטוקב ירודכ ףוגמ     57.02.0085

  1,050.00   150.00     7.00 תרנצל תורבחתה ירזיבא ללוכ תינמזה 'חי   
      
תורבחתה ללוכ 3" רטוקב ינמז טנרדיה     57.02.0105
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: יעלים פורטונה   .../011 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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03/11/2021
דף מס':     011 עוציבל םיפטנ ןיע ללוכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

6" רטוקב .יס.ו.יפ וא .צ.א רוניצל תורבחתה     57.02.0120
יושע מ"מ 05-011 רטוקב רוניצ םע מ"מ      
תקספה , םירבעמ ,םיחפס : ללוכ ןליתאילופ      
תקזחא ,רוביח עוציבל שרדנה לכו  ,םימ      

          3,000.00 'פמוק         שומישה םותב וקוריפו רוביחה תרימשו  
      
4" רטוקב .יס.ו.יפ וא .צ.א רוניצל תורבחתה     57.02.0125
יושע מ"מ 05-011 רטוקב רוניצ םע מ"מ      
תקספה , םירבעמ ,םיחפס : ללוכ ןליתאילופ      
תקזחא ,רוביח עוציבל שרדנה לכו  ,םימ      

          2,200.00 'פמוק         שומישה םותב וקוריפו רוביחה תרימשו  
      
ת ר ו ק י ב  י א ת ו  ב ו י ב  י ו ק  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
י"ת יפל NS-8 בויבל יס.יו.יפ יושע רוניצ     57.03.0005
םיליבש קוריפ ללוכ מ"מ 011 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      

  4,500.00   150.00    30.00 והשלכ קמועב םיטרפמבו תוינכתב טרופמכ רטמ   
      
י"ת יפל NS-8 בויבל יס.יו.יפ יושע רוניצ     57.03.0010
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      

 22,000.00   200.00   110.00 'מ רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 061 רטוקב בויב רוניצ     57.03.0020

 15,400.00   220.00    70.00 .'מ 57.1 קמוע דעו 'מ 62.1 לעמ קמועב לבא רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 061 רטוקב בויב רוניצ     57.03.0030

  7,200.00   240.00    30.00 .'מ 52.2 קמוע דעו 'מ 67.1 לעמ קמועב לבא רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 061 רטוקב בויב רוניצ     57.03.0040

            260.00 .'מ 57.2 קמוע דעו 'מ 62.2 לעמ קמועב לבא רטמ           
      

קובץ: יעלים פורטונה   .../012 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

03/11/2021
דף מס':     012 עוציבל םיפטנ ןיע ללוכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 002 רטוקב בויב רוניצ     57.03.0055
 24,200.00   220.00   110.00 .'מ 52.1 דע קמועב לבא רטמ   

      
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 002 רטוקב בויב רוניצ     57.03.0060

 88,800.00   240.00   370.00 .'מ 57.1 קמוע דעו 'מ 62.1 מ קמועב לבא רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 002 רטוקב בויב רוניצ     57.03.0070

 23,400.00   260.00    90.00 .'מ 52.2 קמוע דעו 'מ 67.1 מ קמועב לבא רטמ   
      
ל"נכ לכה ללוכ מ"מ 002 רטוקב בויב רוניצ     57.03.0080

            280.00 .'מ 57.2 קמוע דעו 'מ 62.2 מ קמועב לבא רטמ           
      
05 רטוקב ןליתאילופמ הלוגע הרקב תחוש     57.03.0100
םע ןוט  5 סמועל מ"ס 001 דע קמועב מ"ס      
םיחתפ 2 תוברל מ"ס 05 רטוקב ןוטב הסכמ      
ןופידו לוח עצמ , םימטא , תרנצ רוביחל      

          1,900.00 חתפה תנגהל ןוטב ןוראווצו הריפחה יגידמ 'חי           
      
05.1 דע קמועב מ"ס 06 רטוקב הרקב תחוש     57.03.0120
םיטרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע 'מ      
וא/ו הריפח ללוכ 102ג-ו 102ב ,102א 'סמ      
הסכמו מ"ס 05 חתפ םע הרקית ,הביצח      
תייחנה יפ לע ןוטב הסכמ/521B תקצי יושע      
,"בויב" בותיכו דיגאתה םשו למס םע חקפמ      
מ"ס 02 הבוג דע ןיוזמ ןוטבמ ןוראווצ      
תקצימ תובחר תוגרדמ ,אתה הבוג תמאתהל      
ינשב תוילוחה ןיב םוטיא ,יטסלפיופיצ םע      
םיפפוח "קיטסורפ" וא "טסלפוטיא" ימטא      
תוילוחה ןיב םיחוורמה םוטיאו      
דוביע ,םינפבמ .ע.ש וא XELFAKIS-ב      
וא "הדשרופ" ,"ביבוטיא" ירבחמ ,קי'צנבה      

          2,200.00 םיטרפמב טרופמכ לכה 'וכו אתל .ע.ש 'חי           
      
57.1 דע קמועב מ"ס 08 רטוקב הרקב תחוש     57.03.0125
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      

156,000.00 3,900.00    40.00 םיטרפמב טרופמכ לכה 'וכו אתל .ע.ש 'חי   
      
      
      
      

קובץ: יעלים פורטונה   .../013 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

03/11/2021
דף מס':     013 עוציבל םיפטנ ןיע ללוכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"ס 001 רטוקב ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש     57.03.0127
  8,000.00 4,000.00     2.00 .'מ 52.1 דעקמועב 'חי   

      
מ"ס 001 רטוקב ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש     57.03.0128

167,400.00 4,650.00    36.00 .'מ 57.1 קמוע דעו 'מ 62.1 לעמ קמועב לבא 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש     57.03.0129

 50,000.00 5,000.00    10.00 .'מ 52.2 קמוע דעו 'מ 67.1 לעמ קמועב לבא 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש     57.03.0130

  5,350.00 5,350.00     1.00 .'מ 57.2 קמוע דעו 'מ 62.2 לעמ קמועב לבא 'חי   
      
521 רטוקב לבא ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש     57.03.0134

          7,550.00 .'מ 52.3 דע קמועבו מ"ס 'חי           
      
521 רטוקב לבא ל"נכ לכה ללוכ הרקב תחוש     57.03.0135

          8,300.00 .'מ 57.3 דעו 'מ 62.3 לעמ קמועבו מ"ס 'חי           
      
לכב הרקב את תמקה רובע ריחמ תפסות     57.03.0139
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     57.03.0140
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      

 40,000.00 2,000.00    20.00 .)דרפנב םולשתל ינוציח לפמו 'חי   
      
קמוע לכב שרגמל םייק בויב רוביח שודיח     57.03.0160
061 בויב וק ,רדגל תחתמ רבעמ ללוכ אוהש      
ךותב אתל תורבחתה .'מ 0.8 דע ךרואב מ"מ      
לכו ותומדקל חטשה בצמ תרזחה ,שרגמ      

  4,500.00 1,500.00     3.00 'פמוק ינכטה טרפמב טרופמה  
      
ללוכ 8" דע רטוקב רוניצל ןייוזמ ןוטב תפיטע     57.03.0170
'וכו תוינבת ,ךרוצה תדימב הריפחה תבחרה      

  1,500.00   300.00     5.00 .'ב 002 'סמ יטרדנטס טרפמ יפל שרדנכ לכה רטמ   
      
      
      
      

קובץ: יעלים פורטונה   .../014 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

03/11/2021
דף מס':     014 עוציבל םיפטנ ןיע ללוכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

לבא ,ל"נכ  לכה ללוכ 6" רטוקב ינוציח לפמ     57.03.0180
 11,700.00   900.00    13.00 .102 'א טרפ יפל קמוע לכב 'חי   

      
לבא ל"נכ ,לכה ללוכ 8" רטוקב ינוציח לפמ     57.03.0181

  5,500.00 1,100.00     5.00 .102 'א טרפ יפל קמוע לכב 'חי   
      
ימינפ לפמ תועצמאב םייק אתל תורבחתה     57.03.0185
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     57.03.0200
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      

  7,500.00 1,500.00     5.00 'פמוק שדחה ףוצירל החושה  
      
יוניפו קוריפ ללוכ הנשי בויב תכרעמ  לוטיב     57.03.0220
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      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק ותומדקל חטשה בצמ  
      
קוריפ  - הנשי בויב תכרעמ  לוטיבל תפסות     57.03.0225
רטוק לכבו קמוע לכב םייק בויב את  יוניפו      
תוילוח ,הרקת ,הסכמ יוניפו קוריפ ללוכ      
עצמ /לוח םע רובה יולימ תוברל סיסבו      

 12,500.00   500.00    25.00 קדוהמ 'חי   
      
הנבממ אצוי םייק םיכפש רוניצל תורבחתה     57.03.0240
,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      

  2,500.00   500.00     5.00 'פמוק השדחה  
      
      
      
      

קובץ: יעלים פורטונה   .../015 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

03/11/2021
דף מס':     015 עוציבל םיפטנ ןיע ללוכ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תחתמ הרידח לבא ל"נכ לכה ללוכ רוביח     57.03.0245
  4,000.00   800.00     5.00 'פמוק 'מ 0.1 דע הנבמל  

      
תחתמ יכנא רוניצל לבא ל"נכ לכה ללוכ רוביח     57.03.0250
תיווז ללוכ הנבמה תיזחמ 'מ 0.1 דע הנבמל      
תויושע תולעמ 54 תויווז יתש וא תולעמ 09      

  3,000.00 1,000.00     3.00 'פמוק H.D.P.E.  
      
מ"מ 011 רטוקב .E.P.D.H יושע רוניצ     57.03.0255
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      

  1,000.00   200.00     5.00 השדחה בויבה תכרעמל הנבמה רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב תמייק החושב הרקת תפלחה     57.03.0310
,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      

          1,000.00 שדח 'חי           
      
001 רטוקב תמייק החושב הרקת תפלחה     57.03.0320
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      

          1,400.00 שדח 'קנ           
      
521 רטוקב תמייק החושב הרקית תפלחה     57.03.0330
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 מ"ס 06 חתפ םע 'חי           
      
לכב םייק ליעפ תרוקב את לש אלמ םוקיש     57.03.0910
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      

  7,500.00 1,500.00     5.00 'פמוק )119.3.75( אבה ףיעסב טוריפ ךשמה  
      
      

קובץ: יעלים פורטונה   .../016 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

 
988240115 פ.ח
 

03/11/2021
דף מס':     016 עוציבל םיפטנ ןיע ללוכ

      
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     57.03.0940

             90.00 םייק אתב )מ"ס 03 בחור( 'חי           
      
08 רטוקב םייק אתב הקודס הילוח תפלחה     57.03.0943
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 'פמוק         םלשומ את  
      
001 רטוקב םייק אתב הקודס הילוח תפלחה     57.03.0945
/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      

          1,200.00 'פמוק         םלשומ את תלבקל שורדה לכו  
      
ב.ב מ"ס 06 רטוקב לכה ללוכ הסכמ תפלחה     57.03.0946

            900.00 D-004 דבכ סמועל 'חי           
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מ"עב )א"כח( תליאל תילכלכה הרבחה
4545136-80:סקפ 3535136-80:לט  תליא 2851 .ד.ת

 
988240115 פ.ח
 

03/11/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     017 עוציבל םיפטנ ןיע ללוכ

  
קרפ ךס  
   205,977.00 קורפו הנכה תודובע 10 קרפ  

  
    55,744.00 ם"וגאו םיעצמ 30 קרפ  

  
     3,600.00 רורמיתו העיבצ תודובע 50 קרפ  

  
 1,587,710.00 תוגרדמו םיפוציר הפש ינבא 60 קרפ  

  
    10,500.00 תויעלסו תוריק 70 קרפ  

  
   106,892.00 תונוש תודובעו בוחר טוהיר 80 קרפ  

  
    90,000.00 בצקה 71 קרפ  

  
   111,600.00 תויללכ תודובע 65 קרפ  

  
 1,348,550.00 בויבו םימ יווק 75 קרפ  

 
  

לכה ךס  
 3,520,573.00  יללכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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