
מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 

05/12/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע ו  ת י ת ש ת  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע ו  ת י ת ש ת  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
הדובעה םוקמ תא קדב ,יכ ריהצמ ןלבקה       
םהיתויומכ תא ,עקרקה ביט תא ,ויתוביבסו      
םישורדה םירמוחהו תודובעה לש םביטו      
יכ ןכו ,השיגה יכרד תא ,הדובעה עוציבל      
םינוכיסה יבגל תועידיה לכ תא גישה      
עיפשהל תולולעה תורחאה תויורשפאהו      
תועיבשל קדב יכ ריהצמ אוהו ,ותעצה לע      
עוציבל םישורדה םיטרפה לכ תא ונוצר      
אלו ול םיעודיו םיריהנ הלא יכו הדובעה      
רבעמ תיפסכ השירד לכ אל היהת      
.תויומכה בתכב טרופמל      
      
תברקבו תודובעה רתא חטשב ףושיח     01.01.0010
ריחמ .מ"ס 52 דע  יבועב הבכשב רתאה      
תוירחאב רמוחה קולס ללוכ ר"מ יפל      
השרומ רתאל שרדיש קחרמ לכל ןלבקה      

4,200.00     6.00     700.00 .)השיג יכרדו הנחתה רצח( ר"מ   
      
תימוקמ עקרקב קמוע לכב הביצח/הריפח     01.01.0020
קולסו רצחה חטשמלו םינבמה סוסיבל      
רשואמ רתאל תלוספהו ףדועה רמוחה      
קחרמ לכל ןלבקה לש האלמ תוירחאב      
פ"ע הריפחה יעופיש בוציי ,שרדיש      
תויתשת עוציבל םישרדנה םיסלפמה      
ןייוממה רופחה רפעה םורעו ןוימ ,םינבמו      

140,000.00    28.00   5,000.00 .יולימל שרדנכ ק"מ   
      
,םינבמל תונטק תויומכב הביצח/הריפח     01.01.0030
יפדוע יוניפו תרחא הרטמ לכלו תוחושל      
ןוימ וא שרדיש קחרמו םוקמ לכל הריפחה      

7,000.00    35.00     200.00 .קדוהמ רזוח יולימו רפעה םורעו ק"מ   
      
וא םיאתמ ימוקמ רמוחמ קדוהמ יולימ     01.01.0050
םינבמ תודוסיו תופצרל תחתמ אבוימ      
קודיה ללוכ ריחמה .הנחתה רצח יחטשמבו      
,םורעמ יולימ רמוחה תלבוה ,תיתש      

35,000.00    35.00   1,000.00 .וסוליפו וקודיה ,ותבטרה ,וחוטיש ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

186,200.00 10.10.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 33937   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     002 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
186,200.00 מהעברה      

      
      
,'א גוס עצמ לש קודיהו יולימ ,הקפסה     01.01.0070
לש תופיפצל מ"ס 02 יבועב תובכשב      
.א דייפידומ יפל תיברימהמ %001 תוחפל      
ךרדב םינבמ תופצרל תחתמ ו.ט.ש.א      
יפל ריחמה .שרדיש ןכיהו הנחתל השיג      
רושיאבו לעופב קדוהמה יולימה חפנ      

32,500.00   130.00     250.00 .חקפמה ק"מ   
218,700.00 רפעו תיתשת תודובע 10.10 כ"הס  
218,700.00 רפעו תיתשת תודובע 10 כ"הס  

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
. 10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןכומו קלח ןוטב ינפ רמגב םינוטבה לכ      
טנמצה ךרע  .תרחא ןייוצ םא אלא ,עבצל      
.ק"מל ג"ק 003 -מ תחפי אל ןוטבב      
פ"ע וא 04-ב היהי ןוטבה קזוח םומינימ      
תוגרד לש 3 הלבטמ רזגנש קזוחה      
םיפיעסה לכ תא אורקל שי .הפישחה      
תוגרד .דחוימה טרפמה םע דחי הז קרפב      
תא םיללוכ הדיחיה יריחמ - הפישח      
הפישח תגרדל המיאתמה ןוטבה תבורעת      
יריחמ .תוינכתב ןייוצמש יפכ )ביכר לכלש(      
תורוק ,תופצר ,תוריקה לש הדיחיה      
םירבעמו םיחתפ תראשה םיללוכ םידומעו      
םיצעויה לש תוינכתב )ועיפויו( ושרדיש לככ      
הנבמה לש תוריקה לכ תקיצי .םירחאה      
,הקיצי תקספה אלל תחא הקיציב עצבתת      
םינוטבה לכ ריחמ .הדיחיה ריחמב לולכ      
"טירקנייס" גוסמ ןוליינ יביס ףסות ללוכ      
לנוטב ויהי םינוטב ה לכ .ק"מ'ג"ק 053      
91 םומיסקמ טגרגא לדוג ,ע"ש וא 04-ב      
לכ ריחמ .תרחא ןייוצ םא אלא ,מ"מ      
5.1 גוסמ ילטסירק ףסות ללוכ םינוטבה      
    01MA XEDNAV% תקיצי .טנמצה ךרעמ  
הקיציב עצבתת הנבמה לש תוריקה לכ      
יריחמב לולכ ,הקיצי תוקספה אלל תחא      
69 תוריקה לש תונספט קוריפ .הדיחיה      
.הדיחיה יריחמב לולכ ,הקיציה םותמ תועש      
      
םשל קלחומ מ"ס 5 יבועב 51-ב הזר ןוטב     02.01.0010
תללוכ הדובעה .םוטיאה תובכש תלבק      
רוביחבו הפצרה ףקיהב ןוטבה ןוירישו יוביע      

25,200.00    60.00     420.00 .תורוק/תוריק םע ר"מ   
      

2,500.00 2,500.00       1.00 'פמוק .למשחה ץעוי טרפמ פ"ע הקראה 02.01.0020
27,700.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 33937   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     003 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
27,700.00 מהעברה      

      
      
תקלחה רמג .מ"ס 07 לש יבועב הפצר     02.01.0030
עוציב ללוכ תופצרה ריחמ .רטפוקילה      
,זוקינ תלעת דוביע ללוכ ריחמה .םיעופיש      

320,250.00 1,050.00     305.00 .ושרדיש לככ תובאשמל תקושו םיעקש ר"מ   
      
תוטילב תוברל מ"ס 08 יבועב תוריק     02.01.0040
.םידדצ ינש יולג ןוטב רמג .)תועלצ(תויכנא      

513,500.00 1,300.00     395.00 .עבצל תטלחומו האלמ הנכה ק"מ   
      
2 יולג ןוטב רמג ,מ"ס 07 יבועב תוריק     02.01.0050

100,500.00 1,340.00      75.00 .עבצל תטלחומו האלמ הנכה .םידדצ ק"מ   
      
2 יולג ןוטב רמג .מ"ס 06 יבועב תוריק     02.01.0060

229,350.00 1,390.00     165.00 .עבצל תטלחומו האלמ הנכה .םידדצ ק"מ   
      
2 יולג ןוטב רמג .מ"ס 05 יבועב תוריק     02.01.0070

244,800.00 1,440.00     170.00 .עבצל תטלחומו האלמ הנכה .םידדצ ק"מ   
      
2 יולג ןוטב רמג .מ"ס 02 יבועב תוריק     02.01.0080

144,500.00 1,700.00      85.00 .עבצל תטלחומו האלמ הנכה .םידדצ ק"מ   
      
תישפוח הכיפשב MSLC תבורעתב יולימ     02.01.0090

56,350.00   490.00     115.00 .תונספט אלל ק"מ   
      
ג"ע הקוצי ,מ"ס 06 לש יבועב הפצר     02.01.0100

40,150.00   730.00      55.00 .'גלמ תקלחה ןוטב ינפ רמג .MSLC ר"מ   
      
ןוטב ינפ רמג ,מ"ס 03 לש יבוע הרקת     02.01.0110
ןוטב הרקת תיתחת רמג .'גלמ תקלחה      

25,800.00   430.00      60.00 .עבצל האלמ הנכה לש המרב יולג ר"מ   
      
ןוטב ינפ רמג ,מ"ס 02 לש יבועב הרקת     02.01.0120

11,025.00   315.00      35.00 .רקלק יזגרא ג"ע הקוצי .'גלמ תקלחה ר"מ   
      
ןוטב ינפ רמג ,מ"ס 03 לש יבועב גג     02.01.0130

79,550.00   430.00     185.00 .יולג ןוטב גג תיתחת רמג .'גלמ תקלחה ר"מ   
      
ןוטב ינפ רמג ,מ"ס 02 לש יבועב גג     02.01.0140

33,075.00   315.00     105.00 .יולג ןוטב גג תיתחת רמג .'גלמ תקלחה ר"מ   
      
ןוטב ינפ רמג ,מ"ס 52 לש יבועב גג     02.01.0150

12,950.00   370.00      35.00 .יולג ןוטב גג תיתחת רמג .'גלמ תקלחה ר"מ   
      
רמג .04-ב ןוטב תויולת תונותחת תורוק     02.01.0160

16,900.00 1,300.00      13.00 .יולג ןוטב ק"מ   
      
רמג .04-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.01.0170

32,500.00 1,300.00      25.00 .יולג ןוטב ק"מ   
1,888,900.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 33937   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     004 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,888,900.00 מהעברה      

      
      
06/04 ךתחב 04-ב ןוטב םילדב םידומע     02.01.0180

5,700.00 1,900.00       3.00 .יולג ןוטב רמג .מ"ס ק"מ   
      
ירדחב םייקפואו םיעפושמ םיחטשמ     02.01.0190
רמג .מ"ס 42 יבועב 04-ב ןוטב תוגרדמ      

27,600.00   240.00     115.00 .יולג ןוטב םייניב יחטשמו םיכלהמ תיתחת ר"מ   
      

2,800.00    80.00      35.00 .04-ב ,תוגרדמל ןוטב ישלושמ רטמ  02.01.0200
      
תכרעמל מ"ס 5 יבועב 02-ב הנגה ןוטב     02.01.0210
ןוליינו תוינכטואיג תועירי ג"ע קוצי .םוטיאה      
ללוכ ריחמה .מ"מ 2.0 יבועב ןליתאילופ      
תבורעתל סקמארד הדלפ יביס תפסות      
יביסו ק"מ/ג"ק 02 לש תומכב ןוטבה      

33,750.00   150.00     225.00 .ק"מ/'רג 006 לש תומכב ןליפורפילופ ר"מ   
      

12,120.00 1,010.00      12.00 םיעופיש ןוטב ק"מ  02.01.0215
      

15,400.00    70.00     220.00 .מ"ס 5*5 תודימב ןוטבמ תוקלור רטמ  02.01.0220
      
לכ רובע םינוטבה תומכל ריחמ תפסות     02.01.0230

460,250.00   350.00   1,315.00 .20 קרפ תליחתב ורדגוהש יפכ םיפסותה ק"מ   
      
תופצר לע תורונצלו תובאשמל םיסיסב     02.01.0240

2,000.00   500.00       4.00 .מ"ס 02 יבועב הנבמה תורקתו ר"מ   
      

5,250.00 15,000.00       0.35 .םיחתפ יפקהב םינוולוגמ םינתיוז ןוט  02.01.0250
      

1,113,000 5,300.00     210.00 .לזרב תומישר תנכה תוברל ,ךיתר ןויז ןוט  02.01.0260
3,566,770.00 . 10.20 כ"הס  
3,566,770.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
0.5 ק ר פ  ת ת  00.50 ק ר פ  ת ת       
      
יללכ      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

00.50.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 33937   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     005 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
טרפימ"ב רמאנל תופופכ תודובעה לכ      
)"לוחכה ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכה      
תרחא ןיוצי םא אלא ,הדידמ ינפוא ללוכ      
50 קרפל סחייתהל שי .טרפמב וא ףיעסב      
רתאב גישהל ןתינ ותוא ,2400 הרודהמ      
שי .LI.VOG.DOM.ENILNO ט"בהשמ      
םע דחי הז קרפב םיפיעסה לכ תא אורקל      
םוטיאה תודובע לכ .דחוימה טרפמה      
תואנעוציבל תושורדה תונכהה תא תוללוכ      
םיקדסב לופיט :ןוגכ ,םוטיאה תודובע לש      
תועיריו תוחירמ" מ"ס 5*5 ןוטבמ תוקלור      
"רמיירפ" "יופיח תועיריו תוחירמ"ו "קוזיח      
לכו תרנצ ביבס םידוביע )דוסי תבכש(      
ודדמי ,תוגגה תודימב שרדנה רחא דוביע      
אל.דבלב )תינכת( לע טבמב תוגגה יחטש      
תוקעמה לע םוטיאה תיילע דרפנב דדמת      
הלעת וב רחא טנמלא לכ וא/ו םיסיסב וא      
אל ,ןכ ומכ .מ"ס 04-ל רבעמ ,אלא העיריה      
,רטמ 2X2 לדוגל דע ,םיחתפ ותחפוי      
תודובעה תויולע .גגה חטש תדידמל      
תולבוקמה תוקידבה תולע תא םג תוללוכ      
םלושי אלו )הרטמה ,הפצה ןוגכ( תושרדנה      
ןה תומושרה תויומכה .דרפנב ןרובע      
תויפוס תודידמ ךא ,דבלב תויביטקידניא      
ןלבקה י"ע ועצובי EDAM SA םיטוטרשו      
.חקפמה י"ע הנרשואתו      

0.5 קרפ תת 00.50 כ"הס          
      
ת ו א פ ו  ת י ת ח ת  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו ק ב ד נ  EPDH ת ו ע י ר י ב  ה ד ו ס פ ר ה       
ן ו ט ב ל       
      
תוקבדנה מ"מ EPDH 2.1 תועירי תסירפ     05.01.0010
תרבח לש 003R ףורפרפ גוסמ ןוטבל      
ףורפרפה לש ינכט טרפמ יפל ,סיירג      

45,750.00   150.00     305.00 .)ב"צמ( ר"מ   
45,750.00 ןוטבל תוקבדנ EPDH תועיריב הדוספרה תואפו תיתחת םוטיא 10.50 כ"הס  

      
ה פ צ ר  ת ק י צ י  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
וא P LAESORDYH גוסמ םימ רצע     05.02.0010
ליספוטס יבג לע ,52x02 PH ליספוטס      
תקספה לכב ,XELFLLEUQ וא קיטסמ      

72,250.00    85.00     850.00 .ןושאר לזרב ינפל הקיצי רטמ   
      
      
      

72,250.00 20.50.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 33937   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     006 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
72,250.00 מהעברה      

      
      
וא P LAESORDYH גוסמ םימ רצע     05.02.0020
ליספוטס יבג לע ,52x02 PH ליספוטס      
תקספה לכב ,XELFLLEUQ וא קיטסמ      

72,250.00    85.00     850.00 .ינש לזרב ינפל הקיצי רטמ   
144,500.00 הפצר תקיצי 20.50 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  ת ק י צ י  60.50 ק ר פ  ת ת       
      
תוקבדנה מ"מ EPDH 2.1 תועירי תסירפ     05.06.0010
תרבח לש 003R ףורפרפ גוסמ ןוטבל      
לש ינכט טרפמ יפל ,תונספוט יבג לע סיירג      

187,500.00   150.00   1,250.00 .)ב"צמ( ףורפרפה ר"מ   
      
ףורפרפ גוסמ םוטיאה תכרעמ רוביח     05.06.0020
    R003 תכרעמל ,הפצרהמ העיגמה  
ןמ העיגמה R003 ףורפרפ גוסמ םוטיאה      
- הפצרהמ תטלובה לגרה לע ריקה      
גוסמ תימצע הקבדהל תועירי תכרעמב      
רמיירפ גוסמ רמיירפ ללוכ ,S0008 ןטוטיב      
    2S השעיי םושייה.סיירג תרבח תרצות  
ןוטב תלבקל ןוטבה לש התואנ הנכה רחאל      

4,000.00 4,000.00       1.00 'פמוק .תוטילבו תויצגרגס אללו קלח ,רשי  
191,500.00 תוריק תקיצי 60.50 כ"הס  

      
י מ י נ פ  ם ו ט י א  70.50 ק ר פ  ת ת       
      
תזתה /ראב 005 קינרג םע תוריקה תנכה     05.07.0010

84,000.00    60.00   1,400.00 .םימ+לוח ר"מ   
      
תזתה /ראב 005 קינרג םע הפצרה תנכה     05.07.0020

42,000.00    60.00     700.00 .םימ+לוח ר"מ   
      
תצירח ללוכ הפצר-ריק שגפמ תנכה     05.07.0030
54 לש תיווזב הפצרל ריקה ןיב שגפמה      

12,400.00    40.00     310.00 .מ"מ 03 קמועבו מ"מ 6 בחורב קסיד םע רטמ   
      
םטוא יטנמצ רמוחב יולימו ץירחה יוקינ     05.07.0040
מ"ס 3X3 )הקלור( הלגעהו שוביי ריהמו      
תרצות SRC XEDNAV 50 גוסמ טנמצב      

15,500.00    50.00     310.00 .סקדנוו תרבח רטמ   
      
Z 57BB XEDNAV הזתהב יטנמצ םוטיא     05.07.0050

231,000.00   110.00   2,100.00 .)ר"מ/ג"ק 5.4 תוחפל( שבי מ"מ 2 יבועב ר"מ   
384,900.00 ימינפ םוטיא 70.50 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 33937   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     007 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ג ג  ם ו ט י א  80.50 ק ר פ  ת ת       
      
תיתבכש וד תכרעמב םיחוטש תוגג םוטיא     05.08.0010
םע תוירמוטסלפ תוינמוטיב תועירי לש      
,PPA רמילופב תוחבשומ ןבל טגרגא יופיצ      
וא "R5 טסלפילופ" גוסמ ,מ"מ 5 יבועב      
"ןבל R5 טסלפריפס" וא "R5 טסלפוטיב"      
תועיריה .ע"ש וא "R5 הבונארשי" וא      
.מ"ס 01 לש הפיפחבו תיתשתל תומחלומ      
רמיירפ" גוסמ ינמוטיב רמיירפ תוברל      
ריפס" וא  "474SG רמיירפ" וא "101      
003 תומכב ע"ש וא "B-002 רמיירפ      

27,000.00   120.00     225.00 .ר"מ/'רג ר"מ   
27,000.00 גג םוטיא 80.50 כ"הס  

      
ת ו ג ג  ם ו ט י א  ז ו ק י נ  90.50 ק ר פ  ת ת       
      
לש תומכב יסקופ הווקא גוסמ רמיירפ םושיי     05.09.0010
דח ינטירואילופ םוטיא רמוח .ר"מ/'רג 003      
,תובכש שולשב 004 ליסילופ גוסמ יביכר      
רמוח .ר"מ/ג"ק 07.2 לש תללוכ תומכב      
006 ליסילופ יביכר דח ינטירואילופ םוטיא      

33,150.00   130.00     255.00 .ר"מ/'רג 003 לש תומכב יטפילא ר"מ   
33,150.00 תוגג םוטיא זוקינ 90.50 כ"הס  

826,800.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
      
.ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
.ל י א ר נ ו מ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
0.2 סמועל ,המרה ןקתמל האישנ תרוק     06.01.0010
01 לש ללוכ ךרואב ,PNI ליפורפמ ,ןוט      

25,000.00 25,000.00       1.00 .תמלשומ הנקתה ללוכ ,רטמ 'חי   
      
ללוכ ,ןוט 0.2 סמועל ,ילמשח המרה ןקתמ     06.01.0020
דגנ הנגה ,דוקיפ תידי ,הרוק יבג לע הילת      
ילמשח לבכל תוליסמ ,רתי לקשמו הקלחה      
,תרשרש ףוסיא לס ,המרה תרשרש ,      
המידק דודיצל תינורק ללוכתילמשח תננכ      
הלעפהל שורדה לכו הטמל הלעמל הרוחא      
ןקתמ תלעפהל קדוב רושיא ללוכ(.הניקת      

45,000.00 45,000.00       1.00 )המרהה 'חי   
70,000.00 .ליארנומ 10.60 כ"הס  

      
.ת ו מ ל ו ס ו  ם י ס כ מ  ,ת ו ק ע מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
L 613 הטסורנמ ויהי תכתמה קלח לכ      
תויקסידו םימוא ,םיגרב תוברל      
      

20.60.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 33937   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     008 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תורגסמו םיסכמ תנקתהו הקפסא     06.02.0005
רובע מ"ס 05/05 לדוגב הטסורנמ      

10,500.00 3,500.00       3.00 זוקינ תובאשמ 'חי   
      
תורגסמו םיסכמ תנקתהו הקפסא     06.02.0006
רובע מ"ס 511/511 לדוגב הטסורנמ      

26,000.00 6,500.00       4.00 תובאשמ 'חי   
      
,ירלודומ מ"בלפ הקעמ תנקתהו הקפסא     06.02.0010
תוגרדמה ךרואל ןקתומ ,םיליפורפמ יושע      

39,000.00 2,600.00      15.00 .תוקעמהו רטמ   
      
תשר יושע ,בויב תולעתל הכילה תחבס     06.02.0020
יפל ,מ"בלפ חטשמו מ"ס 5 הבוגב ,מ"בלפ      

11,250.00   750.00      15.00 .טרפ ר"מ   
      
,יתוחיטב מ"בלפ םלוס תנקתהו הקפסא     06.02.0030
04 בחורבו רטמ 5.4 ךרואב ,גגל הילעל      

67,500.00 2,700.00      25.00 .מ"ס רטמ   
      
,יתוחיטב מ"בלפ םלוס תנקתהו הקפסא     06.02.0040

24,500.00 3,500.00       7.00 )הנגה בג ללוכ( רטמ   
178,750.00 .תומלוסו םיסכמ ,תוקעמ 20.60 כ"הס  

      
.ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוקשמ הנקתהו תקפסא ללוכ ריחמה      
לזיד רדחל תותלדה .L613 הטסורנמ      
תותלד ויהי םיבוגמ רדחלו ,רוטרנג      
שי םהב תוינוציחה תותלדה לכב.תויטסוקא      
םיבובז תשר בכרות ריוא תסינכל םיחתפ      
.הטסורנמ      
      
063/052 תודימב ,יפנכ וד ,מ"בלפ תלד     06.03.0010

10,000.00 10,000.00       1.00 .מ"ס 'חי   
      
053/052 תודימב ,יפנכ וד ,מ"בלפ תלד     06.03.0020

9,500.00 9,500.00       1.00 .מ"ס 'חי   
      
023/053 תודימב ,יפנכ וד מ"בלפ תלד     06.03.0040

10,000.00 10,000.00       1.00 .מ"ס 'חי   
      
021/012 תודימב ,יפנכ דח ,מ"בלפ תלד     06.03.0050

11,000.00 5,500.00       2.00 .מ"ס 'חי   
      
502/09תודימב ,יפנכ דח ,מ"בלפ תלד     06.03.0060

11,000.00 5,500.00       2.00 .מ"ס 'חי   
51,500.00 30.60.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 33937   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     009 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
51,500.00 מהעברה      

      
      
022/021תודימב ,יפנכ דח ,מ"בלפ תלד     06.03.0070

18,000.00 6,000.00       3.00 .מ"ס 'חי   
69,500.00 .תותלד 30.60 כ"הס  

318,250.00 .הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  
      
.ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
.ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ת ו ר ו נ י צ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
םירק םימל ,בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.01.0010
םייומס םינקתומ ,מ"מ 61 רטוקב ,םימחו      
תוברל ,לעתמ רוניצ םע םירבעמו תוריקב      

3,000.00    60.00      50.00 .םיחפס רטמ   
      
םירק םימל ,בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.01.0020
םייומס םינקתומ ,מ"מ 02 רטוקב ,םימחו      
תוברל ,לעתמ רוניצ םע םירבעמו תוריקב      

2,720.00    68.00      40.00 .םיחפס רטמ   
      
,םימחו םירק םימל ,םייטסלפ תורוניצ     07.01.0195
ןליתאילופמ ,42 גרד ,מ"מ 61 רטוקב      
םייומס םינקתומ ,ןליטובילופ וא בלוצמ      
רטוקב ,לעתמ רוניצ םע ,םירבעמו תוריקב      

3,000.00    60.00      50.00 .םיחפס תוברל ,רוניצה רטוקל םיאתמה רטמ   
      
,םימחו םירק םימל ,םייטסלפ תורוניצ     07.01.0200
ןליתאילופמ ,42 גרד ,מ"מ 02 רטוקב      
םייומס םינקתומ ,ןליטובילופ וא בלוצמ      
רטוקב לעתמ רוניצ םע ,םירבעמו תוריקב      

2,010.00    67.00      30.00 .םיחפס תוברל ,רוניצה רטוקל םיאתמה רטמ   
      
םימל ,םייטסלפ תורוניצל זילפמ קלחמ     07.01.0265
וא בלוצמ ןליתאילופמ ,םימחו םירק      
םלשומ ןקתומ ,םיקקפ תוברל ןליטובילופ      
61 רטוקב ,םיאתמ סלגרביפ זגרא ךותב      

  700.00   350.00       2.00 .תואיצי 2 ,3/4" גירבת ,מ"מ 'חי   
      
54X63 תודימב ,םיקלחמל סלגרביפ זגרא     07.01.0295

1,500.00 1,500.00       1.00 .ריקה ךותב םלשומ ןקתומ ,מ"ס 'חי   
      
,4/3" רטוקב ,הזנורבמ םיירודכ םיזרב     07.01.0375

  925.00   185.00       5.00 .סונוק וא ליגר דרוקר תוברל 'חי   
13,855.00 .םימל םירזיבאו תורוניצ 10.70 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: 33937   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     010 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.ר ו ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
,רורוואל וא/ו ,בויבל חישק CVP תורוניצ     07.03.0180
ירבעמבו םייולג םינקתומ ,4" רטוקב      

  665.00    95.00       7.00 .םיחפס תוברל תוריקו תורקת רטמ   
      
,רורוואל וא/ו ,בויבל חישק CVP תורוניצ     07.03.0190
ירבעמבו םייולג םינקתומ ,6" רטוקב      

  840.00   120.00       7.00 .םיחפס תוברל תוריקו תורקת רטמ   
      

   70.00    70.00       1.00 .4" רטוק ,CVP רורווא יעבוכ 'חי  07.03.0230
      
םיריבעמו תויוז ,תויופעתסה םינוש םירזיבא     07.03.0300

1,750.00   350.00       5.00 .6" רטוקב ,לזרב  תקצימ 'חי   
      
םיריבעמו תויוז ,תויופעתסה םינוש םירזיבא     07.03.0310

1,750.00   350.00       5.00 .4" רטוקב ,לזרב  תקצימ 'חי   
      
םע ,לזרב תקצימ ,8"/4" הפצר ימוסחמ     07.03.0330

1,410.00 1,410.00       1.00 .זילפ תשר 'חי   
      
םע ,לזרב תקצימ ,4"/4" הפצר ימוסחמ     07.03.0340

  750.00   750.00       1.00 .זילפ הסכמ 'חי   
      

  500.00   250.00       2.00 .4" תרוקיב תוספוק 'חי  07.03.0390
      
,מ"מ 011 רטוקב ,EPDH תורוניצ     07.03.0440

1,050.00   210.00       5.00 .ךרע הווש וא "טירבג" רטמ   
      
,מ"מ 061 רטוקב ,EPDH תורוניצ     07.03.0450

1,325.00   265.00       5.00 .ךרע הווש וא "טירבג" רטמ   
10,110.00 .רורוויאו םיזקנ תכרעמ 30.70 כ"הס  

      
.ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
בשומ ללוכ ,'א גוס ,ןבל סרחמ הלסא     07.04.0010

  900.00   900.00       1.00 .קיטסלפמ דבכ הסכמו 'חי   
      
,יתיוז  זרב ללוכ ,יתומכ וד החדה לכימ     07.04.0090

  450.00   450.00       1.00 .קיטסלפ תורוניצו םורכ הפוצמ 'חי   
      
תרצות ,'א גוס ,ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.04.0130
וא )מ"ס  75( לודג "תירונ" םגד "הסרח"      
לכ םע ,םלשומ ןקתומ ,ךרע הווש      

  850.00   850.00       1.00 .ןופיסו םירזיבאה 'חי   
      
,ךרע הווש וא "תמח" תרצות ריק יזרב     07.04.0400

  120.00   120.00       1.00 .םורכ הפוצמ ,½" רטוקב 'חי   
      
      

2,320.00 40.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 33937   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     011 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,320.00 מהעברה      

      
      
הנקתהל ,םימחו םירק םימל תוללוס     07.04.0440
הווש וא "הגונ" םגד "תמח" תרצות ,ריקהמ      

  350.00   350.00       1.00 .טילקב תוידי םע ,םורכ הפוצמ ,ךרע 'חי   
      
תללוכה ,ןיחולדו םימח ,םירק םימ תדוקנ     07.04.0540
,'מ 0.2 דע ,½" רטוקב ,םירק םימ רוניצ      
דע דדובמ ,½" רטוקב ,םימח םימ רוניצ      
0.2 דע ,1½" רטוקב ,ןיחולד רוניצו 'מ 0.2      
רחאל ונוקיתו ריקב הביצח ללוכ ,'מ      

  750.00   750.00       1.00 'פמוק .)'ב גרד םינוולוגמ תורוניצה( הנקתהה  
      
םירק םימ רוניצ תללוכה ,הלסא תדוקנ     07.04.0560
,'מ 0.2 דע ,4/3" רטוקב ,'ב גרד ,ןוולוגמ      
,4" רטוקב ,CVP-מ םיכפשל זוקינ רוניצ      
ריק רבעמב וא/ו יולג ןקתומ ,'מ  0.2 דע      
הביצח תוברל ,םייק רורויא רוניצל רבוחמו      

  700.00   700.00       1.00 'פמוק .הנקתהה רחאל ונוקיתו ריקב  
      
,1"-1¼" רטוקב ,ןגזממ זוקינ תדוקנ     07.04.0580
תורבחתה ללוכ ,'מ 6 דע ךרואב ,CVP-מ      
תספוקל וא הפצר םוסחמל וא זוקינ ןטלוקל      

  200.00   200.00       1.00 .ןופיס וא תרוקיב 'חי   
      
021 חפנב ,דוד תללוכה תירלוס תכרעמ     07.04.0630
דודיבו ימינפ ליימא יופיצ םע ,רטיל      
,דחא שמש טלוק ,הדימעב קוצי ןתירואילופ      
חטשב ,ךרע הווש וא "ןגמורכ" תרצות      
,תומלשב ,יולק יסקופא יופיצ םע ,םיאתמ      

4,500.00 4,500.00       1.00 'פמוק .חוטש גג לע בכרומ ,דמעמ ללוכ  
      
,מ"ס 0.2 יבועב ,ןורבח שיש יחטשמ     07.04.0670
,םיהבגומ םיטנק  ללוכ ,מ"ס 06 דע בחורב      

3,000.00 1,200.00       2.50 .חבטמ תונורא לע בכרומ ,םילגועמ רטמ   
      
,גוס לכמ ,שיש חטשמל ריחמ תפסות     07.04.0740

  175.00   175.00       1.00 .ילבוא וא ינבלמ רויכל חתפ דוביע רובע 'חי   
11,995.00 .תויאורבת תועובק 40.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 33937   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     012 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  50.70 ק ר פ  ת ת       
      
אלל L613 הדילחמ יתלב הדלפ תרנצ      
יפל םיעטקב 'מטא 61 הדובע ץחלל רפת      
,םירבחמ ,תויופעתסה תוברל תוינכת      
,םיגרב ,הכימת ילגר ,ןוגיע תוטלפ ,םינגוא      
תוריקב הנקתה ,הרקתו תוריקל םיקוזיח      
יעטק תעיבצ תוברל ,'וכו הקיציה עוצב ןוטב      
ןקתומ לכה ,בוטרה אתל ץוחמ תרנצה      
מ"טמב טרופמכ ,תומלשב      
      
,מ"מ 001 רטוקב ,םשג ימל ,CVP תורוניצ     07.05.0010

2,000.00   100.00      20.00 .יולג וא םידומעב ,תוריקב םינקתומ רטמ   
      
םינוולוגמ םיטוחמ סדרב םע ,םשג ימ טלוק     07.05.0070
ללוכ ,בזרמה שארב ,מ"מ 4 רטוקב ,      

  600.00   300.00       2.00 .41 'סמ ץבא חפ תחלצ 'חי   
      
אצומב ,4" רטוקב ,CVP רוניצמ םייכרב     07.05.0110

  220.00   110.00       2.00 .בזרמה 'חי   
      
06 רטוקב ,םשג ימ זוקינל ,ןוטבמ תוחוש     07.05.0150
,ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 06 קמועב ,מ"ס      

1,600.00   800.00       2.00 .ןוט 5 סמועל ,מ"ס 04 רטוקב 'חי   
      
,ינוק וא לגועמ ,עבורמ ינוציח בזרמ שאר     07.05.0160
ללוכ ,םימייק םיבזרמ ישארל ,חפמ ,שדח      

  300.00   150.00       2.00 .םייקה קורפ 'חי   
4,720.00 .םשג ימ זוקינ 50.70 כ"הס  

40,680.00 .האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
      
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       
      
םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.11.0070
תוברל ,מ"ס 001 קמועו מ"ס 04 בחורב      
קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח יוסיכו עצמ      

2,100.00    42.00      50.00 יפוס רטמ   
      
םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.11.0080
תוברל ,מ"ס 001 קמועו מ"ס 08 בחורב      
קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח יוסיכו עצמ      

3,100.00    62.00      50.00 יפוס רטמ   
      
תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     08.11.0110
021 לעמ קמועל הביצחה וא/ו הריפחה      

1,000.00    20.00      50.00 מ"ס 04 בחורב תולעתל מ"ס רטמ   
      
      

6,200.00 11.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 33937   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     013 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
6,200.00 מהעברה      

      
      
תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     08.11.0120
021 לעמ קמועל הביצחה וא/ו הריפחה      

1,000.00    20.00      50.00 מ"ס 04 בחורב תולעתל מ"ס רטמ   
7,200.00 ןוטב יסיסבו תוריפח 11.80 כ"הס  

      
ה ר ק ב  י א ת  21.80 ק ר פ  ת ת       
      
קמועבו מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב את     08.12.0020
,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס 001      
תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ הסכמ      

4,770.00 1,590.00       3.00 תיתחתב ץצחו םוטיא ,םיחתפ 'חי   
      
04 -ל םיאתמ הסכמ רובע ל"נל תפסות     08.12.0030

1,380.00   460.00       3.00 ןוט 5.21 -ל םיאתמ הסכמ םוקמב ,ןוט 'חי   
6,150.00 הרקב יאת 21.80 כ"הס  

      
ת י ט ס ל פ  ל מ ש ח  ת ר נ צ  12.80 ק ר פ  ת ת       
      
,"וילאמ הבכ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.21.0140
םייולג וא םייומס ,מ"מ 05 רטוק "נ"פ"      
תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל      

3,150.00    21.00     150.00 רזע ירמוחו רטמ   
      
011 רטוק NS-61 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.21.0198

1,230.00    41.00      30.00 הכישמ לבח םע מ"מ 2.4 ןפוד יבוע מ"מ רטמ   
      
57 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.21.0510

1,600.00    16.00     100.00 הכישמ לבח םע מ"מ רטמ   
      
011 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.21.0520

4,500.00    30.00     150.00 הכישמ לבח םע מ"מ רטמ   
      
ריקב תנטובמ מ"מ 4X011 תרווכ תדיחי     08.21.0700
לכ תוברל י"חח יטרפל םאתהב ןוטב      

  966.00   966.00       1.00 םישרדנה םירזיבאה 'חי   
      
ריקב תנטובמ מ"מ 6X011 תרווכ תדיחי     08.21.0705
לכ תוברל י"חח יטרפל םאתהב ןוטב      

1,250.00 1,250.00       1.00 םישרדנה םירזיבאה 'חי   
12,696.00 תיטסלפ למשח תרנצ 12.80 כ"הס  

      
ם י ל ב כ  ת ו ל ע ת  32.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןוולוגמ חפמ םילבכ תולעת      
      
      
      

32.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 33937   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     014 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.23.0004
,)מ"מ 5.1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ       
,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה       

7,750.00   155.00      50.00 הקראה יקדהמו רטמ   
      
תנוולוגמ לזרב תשרמ תולעת      
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     08.23.0100
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      
יקדהמו ,םירבחמ ,תויווז ,תותשק ,םילתמ      

2,550.00    51.00      50.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ הקראה רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.23.0110
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      
יקדהמו ,םירבחמ ,תויווז ,תותשק ,םילתמ      

3,100.00    62.00      50.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ הקראה רטמ   
13,400.00 םילבכ תולעת 32.80 כ"הס  

      
ם י ל ב כ  ת ו מ ל ו ס  42.80 ק ר פ  ת ת       
      
לזרבמ מ"מ 002 בחורב םילבכל תומלוס     08.24.0010
וא םינבמ לע םיעובק ,עובצ וא ןוולוגמ      
,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ םייולת      
יקדהמ ,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ ,תויווז      

3,600.00   120.00      30.00 םילתמו הקראה רטמ   
      
לזרבמ מ"מ 003 בחורב םילבכל תומלוס     08.24.0013
וא םינבמ לע םיעובק ,עובצ וא ןוולוגמ      
,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ םייולת      
יקדהמ ,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ ,תויווז      

3,780.00   126.00      30.00 םילתמו הקראה רטמ   
7,380.00 םילבכ תומלוס 42.80 כ"הס  

      
YX2N  ת ש ו ח נ  י ל ב כ  13.80 ק ר פ  ת ת       
    (XLPE)  
      
V006 EPLX ךכוסמו ןיירושמ דוקיפ לבכ     08.31.0002
    GWA 02X2X4 רודלט לבכ תמגוד  
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק 1014002978      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      

6,400.00    32.00     200.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
      
      
      
      

6,400.00 13.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 33937   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     015 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
6,400.00 מהעברה      

      
      
V006 EPLX ךכוסמו ןיירושמ דוקיפ לבכ     08.31.0003
    GWA 02X2X2 רודלט לבכ תמגוד  
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק 1014002978      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      

5,600.00    28.00     200.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0230
,הנבמל םיעובק ר"ממ  61X5 ךתחב      
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ      
ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ      

5,400.00    54.00     100.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה רטמ   
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0270
,הנבמל םיעובק ר"ממ  52+05X3 ךתחב      
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ      
ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ      

14,550.00    97.00     150.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה רטמ   
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0310
,הנבמל םיעובק ר"ממ 07+021X3 ךתחב      
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ      
ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ      

22,700.00   227.00     100.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה רטמ   
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0340
,הנבמל םיעובק ר"ממ  59+581X3 ךתחב      
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ      
ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ      

32,700.00   327.00     100.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה רטמ   
      
ךתחב RF/YX2N-1 גוסמ דוקיפ ילבכ     08.31.0500
    5.1X7 וא תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ  
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב      
וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח      

15,300.00    15.30   1,000.00 ע"ש רטמ   
      
ךתחב RF/YX2N-1 גוסמ דוקיפ ילבכ     08.31.0520
    5.1X01 וא תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ  
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב      
וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח      

1,600.00    16.00     100.00 ע"ש רטמ   
      
ךתחב RF/YX2N-1 גוסמ דוקיפ ילבכ     08.31.0575
    5.1X12 וא תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ  
תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב      
וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח      

3,300.00    33.00     100.00 ע"ש רטמ   
107,550.00 )YX2N )EPLX  תשוחנ ילבכ 13.80 כ"הס  

קובץ: 33937   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     016 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  ם י נ י י ר ו ש מ  ת ש ו ח נ  י ל ב כ  33.80 ק ר פ  ת ת     
    N2XBY  
      
YBX2N 08.33.0010 גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ    
,הנבמל םיעובק ר"ממ 5.1X3 ךתחב      
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ      
ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ      

10,625.00    12.50     850.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה רטמ   
      
YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ     08.33.0020
,הנבמל םיעובק ר"ממ  5.1X4 ךתחב      
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ      
ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ      

3,400.00    13.60     250.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה רטמ   
      
YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ     08.33.0030
,הנבמל םיעובק ר"ממ  5.1X5 ךתחב      
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ      
ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ      

5,130.00    17.10     300.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה רטמ   
      
YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ     08.33.0090
,הנבמל םיעובק ר"ממ  5.2X3 ךתחב      
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ      
ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ      

12,410.00    14.60     850.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה רטמ   
      
YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ     08.33.0100
,הנבמל םיעובק ר"ממ  5.2X4 ךתחב      
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ      
ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ      

  755.00    15.10      50.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה רטמ   
      
YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ     08.33.0110
,הנבמל םיעובק ר"ממ  5.2X5 ךתחב      
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ      
ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ      

7,965.00    17.70     450.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה רטמ   
      
YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ     08.33.0120
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  4X3 ךתחב      
םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע       
,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב      

  980.00    19.60      50.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ   
      
YBX2N גוסמ םיניירושמ תשוחנ ילבכ     08.33.0140
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  4X5 ךתחב      
םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע       
,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב      

2,900.00    29.00     100.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ   
44,165.00 YBX2N  םיניירושמ תשוחנ ילבכ 33.80 כ"הס  

קובץ: 33937   .../017 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     017 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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 61 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.35.0010
וא/ו רוניצב  םילחשומ  וא/ו  עקרקב םינומט      
ינשב רוביח תוברל  םילבכ םלוס לע      

  515.00    10.30      50.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה רטמ   
      
,ר"ממ 52 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.35.0020
וא/ו רוניצב  םילחשומ  וא/ו  עקרקב םינומט      
תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס לע      

  875.00    17.50      50.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ , רטמ   
      
,ר"ממ 07 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.35.0050
וא/ו רוניצב  םילחשומ  וא/ו  עקרקב םינומט      
תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס לע      

2,000.00    40.00      50.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ , רטמ   
      
,ר"ממ 59 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.35.0060
וא/ו רוניצב  םילחשומ  וא/ו  עקרקב םינומט      
תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס לע      

2,800.00    56.00      50.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ , רטמ   
6,190.00 םייולג תשוחנ יכילומ 53.80 כ"הס  

      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנמ םיושע םילאיצנטופ תאושהל םיספ     08.40.0030

  288.00   288.00       1.00 םיכילומ 7 רובע מ"מ 4/04 ךתחב 'חי   
      
םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     08.40.0035

1,350.00   450.00       3.00 מ"מ 4x04x004 תודימב תשוחנמ 'חי   
      
הכרעהב ריחמ .הנבמ לש דוסי תוקראה     08.40.0040

2,300.00    11.50     200.00 ןינבה לש דוסיה תמוק חטש ר"מ יפל ר"מ   
      
ר"ממ 61 תשוחנ ךילומב הקראה תדוקנ     08.40.0050
טנמלאל םילאיצנטופה תאוושה ספמ      
ןגמ תרנצ תוברל ,םימ תרנצל וא ,יתכתמ      

3,875.00   155.00      25.00 תינקת הלשו 'קנ   
      
ר"ממ 52 תשוחנ ךילומב הקראה תדוקנ     08.40.0060
טנמלאל םילאיצנטופה תאוושה ספמ      
ןגמ תרנצ תוברל ,םימ תרנצל וא ,יתכתמ      

5,025.00   201.00      25.00 תינקת הלשו 'קנ   
      
תקראהל מ"מ 4X04 תודימב הדלפ ספ     08.40.0120

8,750.00    35.00     250.00 םיכותיר תוברל תוקיציב ןומט תודוסי רטמ   
      
ןוולוגמ לזרבב הקראה תעבטמ ץוח תאיצי     08.40.0150

1,450.00   290.00       5.00 טולישו םימ תנגומ הבית תוברל מ"מ 04X5 'חי   
23,038.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 כ"הס  

      
קובץ: 33937   .../018 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     018 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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       
      
חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ     08.61.0134
תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ      
טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה      
לכו ההבגה סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,      
דע טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה      

14,280.00 3,400.00       4.20 3X100A ר"מ   
      
חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ     08.61.0135
תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו םיירלודומ      
טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה      
לכו ההבגה סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,      
דע חולל טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה      

9,200.00 4,600.00       2.00 A630X3 ר"מ   
23,480.00 I.C תוביתו למשח תוחולל הנבמ 16.80 כ"הס  

      
C ן י י פ ו א  ם י ז "א מ  26.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרצותמ ,EEI 898 ןקת יפל :הרעה      
    "REGAH" סיווג וא "וכלומ" 'בח תמגודכ  
ע"ש וא "הכרא" תמגודכ      
      
רפמא 4 דע 1 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0045

  497.00    71.00       7.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק דח 'חי   
      
רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0060

1,920.00    48.00      40.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק דח 'חי   
      
רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0070

  480.00    48.00      10.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק דח 'חי   
      
וא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" תרצות      
ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג      
      
רפמא 6 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0117
01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע יבטוק דח      

  666.00   111.00       6.00 רפמאוליק 'חי   
      
רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0119
01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע יבטוק דח      

  102.00   102.00       1.00 רפמאוליק 'חי   
      
םייבטוק וד םיז"אמ      
      
וא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" תרצות      
ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג      
      

  632.00   158.00       4.00 C ןיפוא ,A4X2 AK01 דע 2A2X ז"אמ 'חי  08.62.0130
4,297.00 26.80.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 33937   .../019 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     019 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
4,297.00 מהעברה      

      
      

  150.00   150.00       1.00 A23X2 AK01 דע 2A6X ז"אמ 'חי  08.62.0140
      
םייבטוק תלת םיז"אמ      
      
וא "וכלומ" 'בח תמגודכ "REGAH" תרצות      
ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג      
      
תלת רפמא 6 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0240

  768.00   192.00       4.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0260

3,264.00   192.00      17.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת 'חי   
      
דעו 04 לעמ ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0281
01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת רפמא 36      

1,252.00   313.00       4.00 רפמאוליק 'חי   
      
דעו 04 לעמ ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0291
01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת רפמא 36      

  313.00   313.00       1.00 רפמאוליק 'חי   
10,044.00 C ןייפוא םיז"אמ 26.80 כ"הס  

      
ם י ת "מ א מ  36.80 ק ר פ  ת ת       
      
רדיינש" תמגודכ םית"מאמ :הרעה      
ע"ש וא "קירטקלא      
      
םייבטוק-תלת םית"מאמ      
      
52 קותינ רשוכ רפמא04X3 דע םית"מאמ     08.63.0010
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

1,980.00   660.00       3.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
52 קותינ רשוכ רפמא 36X3 דע םית"מאמ     08.63.0020
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

1,340.00   670.00       2.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
קותינ רשוכ רפמא 061X3 דע םית"מאמ     08.63.0040
תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק 52      

8,520.00 1,420.00       6.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל תנתינ 'חי   
      
תיטמוטוא הפלחה תכרעמ      
      
      
      
      
      

11,840.00 36.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 33937   .../020 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     020 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
11,840.00 מהעברה      

      
      
ינש תללוכה תיטמוטוא הפלחה תכרעמ     08.63.0920
רשוכ ,פמא 036X3 םיענוממ םית"מאמ      
,תירוקמ הטלפ לע םינקתומ AK63 קותינ      
ילמשחו ינכמ רוגיח ,הקספה ילילס תוברל      

15,300.00 15,300.00       1.00 )הפלחה רקב ללוכ אל( רזע יעגמו 'חי   
27,140.00 םית"מאמ 36.80 כ"הס  

      
ם י נ ע ג מ ו  ם י ר ס מ מ  66.80 ק ר פ  ת ת       
      

  120.00   120.00       1.00 יבטוק דח דעצ רסממ 'חי  08.66.0050
      
03 תושיגר רפמא 52X4 תחפ רסממ     08.66.0220

  900.00   300.00       3.00 A םגד רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא  36X4 תחפ רסממ     08.66.0240
"REGAH" תרצות A םגד רפמאילימ      
תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח תמגודכ      

  600.00   600.00       1.00 ע"ש וא "הכרא" 'חי   
      
הייהשה ירסממ      
      
'בח תמגודכ "REGAH" תרצות :הרעה      
ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ"      
      
ןמז תוסיו םע םיינורטקלא היהשה ירסממ     08.66.0410

  600.00   300.00       2.00 ףלחתמ עגמ םע 'חי   
      

  300.00   150.00       2.00 תוגרדמ רדח טמוטוא 'חי  08.66.0530
      
רפמא 52 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.66.0601

1,320.00   330.00       4.00 AC3 'חי   
      
רפמא 03 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.66.0605

  370.00   370.00       1.00 AC3 'חי   
      
051 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.66.0625

7,400.00 1,850.00       4.00 3CA רפמא 'חי   
      
םע ,5.21RAVK םילבק גותימל םינעגמ     08.66.0800

2,100.00   420.00       5.00 הקירפ ידגנ 'חי   
      
וא E BBA-144 תמגודכ רתי חתמ ןגמ     08.66.0900

1,482.00   494.00       3.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
032SM-LAV תמגודכ רתי חתמ ןגמ     08.66.1000

  800.00   200.00       4.00 .רשואמ ע"ש וא TCATNOC XINEOHP 'חי   
      

15,992.00 66.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 33937   .../021 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     021 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15,992.00 מהעברה      

      
      
CDV42, 31.06 וא CAV032 רזע רסממ     08.66.1010

9,100.00   364.00      25.00 .רשואמ ע"ש וא OMI 'חי   
      
ע"ש וא 21MLI - H&H דודיב רסממ     08.66.1020

3,471.00 1,157.00       3.00 .רשואמ 'חי   
      
CDV42 4YM-OMI םיעגמ 4 רזע רסממ     08.66.1030

1,092.00   364.00       3.00 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
A2-01(11RM( םגד הערתה רסממ     08.66.1040

1,012.00 1,012.00       1.00 .רשואמ ע"ש וא LLEUAM 'חי   
      
CDV42 2YM-OMI םיעגמ 2 רזע רסממ     08.66.1050

  542.00   271.00       2.00 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
,7P 23-DAC םגד CAV032 ,רזע רסממ     08.66.1060
    EUQINACEMELET ע"ש וא טקוס םע  

  600.00   600.00       1.00 .רשואמ 'חי   
      
תמגודכ CAV032 רזע רסממ     08.66.1070

  385.00    55.00       7.00 .רשואמ ע"ש וא 7P2BA4MXR oileZ 'חי   
      
תמגודכ רזע רסממל סיסב תבשות     08.66.1080

  189.00    27.00       7.00 .רשואמ ע"ש וא M411S2EZXR oileZ 'חי   
      
M00AS3TL תמגודכ רתי םוח רסממ     08.66.1090

3,200.00   800.00       4.00 .רשואמ ע"ש וא REDIENHCS 'חי   
      
ע"ש וא ICR GM םרזה תרקב רסממ     08.66.1100

3,144.00   786.00       4.00 .רשואמ 'חי   
      
לע הבכרהל ירלודומ םיבצמ 3 דוקפ קספמ     08.66.1110

  260.00   260.00       1.00 A01, CAV032 יבטוק דח הליסמ 'חי   
38,987.00 םינעגמו םירסממ 66.80 כ"הס  

      
ם י ע נ ת מ  76.80 ק ר פ  ת ת       
      
עונמל תונגה תוברל ינורטקלא ךר ענתמ     08.67.0220

2,220.00 2,220.00       1.00 ס"כ 02 קפסהב ימינפ ףקועו 'חי   
      
רטליפ תונגה תוברל ילטיגיד רדת הנשמ     08.67.0455
    IFR ס"כ 57 קפסהב עונמל ימינפ קנשמו  

60,000.00 15,000.00       4.00 )םיחופמו תובאשמל( 'חי   
62,220.00 םיענתמ 76.80 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 33937   .../022 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     022 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ק ת נ מ ו  ם י כ י ת נ  86.80 ק ר פ  ת ת       
ם י ח י ט ב מ       
      
רפמא 061X3 סמועב םיחיטבמ קתנמ     08.68.0020

  990.00   330.00       3.00 )00 לדוג( 'חי   
      
לדוגב AK021 CAV 005 םיילילג םיכיתנ     08.68.0310

   40.00     8.00       5.00 05A דע ,15X41 'חי   
1,030.00 םיחיטבמ יקתנמו םיכיתנ 86.80 כ"הס  

      
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       
      
קפסה לפוכ ירקבו םילבק      
      

  240.00   240.00       1.00 ר"אוק 5 יזפ תלת ילילג לבק 'חי  08.69.0210
      

1,240.00   310.00       4.00 ר"אוק 01 יזפ תלת ילילג לבק 'חי  08.69.0230
      
וא "אדמל" תמגוד 42CDV בצוימ חכ קפס     08.69.0360

1,900.00   950.00       2.00 01A דע ע"ש 'חי   
      
וא "טקפ" סופיטמ םיפילחמ דוקיפ יקספמ     08.69.0420
בצמ םע רפמא 01 םייבטוק-דח "לגוט"      

   86.00    86.00       1.00 ספא 'חי   
      

  532.00    76.00       7.00 הקספה/הלעפה ןצחל 'חי  08.69.0460
      
חולב הנקתהל עורז תוברל לובג קספמ     08.69.0520

  495.00   165.00       3.00 למשח 'חי   
      
םע למשח חולל )לצוטופ( ירטקלא וטופ את     08.69.0540
תרצות תמגוד 55PI תינוציח תיניע      

  580.00   580.00       1.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י'ע קוושמה REGAH 'חי   
      
"רדמא" תמגוד רוטרנג/י"חח הפלחה רקב     08.69.0590

4,500.00 4,500.00       1.00 ע"ש וא MA D 035 םגד 'חי   
      
ילארשי םגד רפמא 61 יזפ דח עקת תיב     08.69.0595

   60.00    60.00       1.00 ןיד ספ לע הנקתהל 'חי   
      
קרב יניגמו ןומיס תורונמ ,הדידמ ירישכמ      
      

  555.00   185.00       3.00 רפמא 5/006 דע םרז הנשמ 'חי  08.69.0640
      
:תדידמל למשח חולל ילטיגיד דדומ בר     08.69.0673
םדקמ ,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ      
"קטס" תמגוד היגרנאו שוקיב איש ,קפסה      
ינשמ ללוכ אל( HE271MP -SULP םגד      

4,400.00 4,400.00       1.00 )םרז 'חי   
14,588.00 96.80.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 33937   .../023 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     023 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
14,588.00 מהעברה      

      
      
םיבשחמ תרושקתל םאתמ רובע תפסות     08.69.0680

1,000.00   500.00       2.00 תרושקת ילבכו 'חי   
      

  408.00    68.00       6.00 דל תרונו ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ 'חי  08.69.0710
      

  110.00   110.00       1.00 דל תרונו ינועבצ הסכמ םע ןומיס תורונמ 3 'חי  08.69.0715
      
םיבטק העברא קרב יניגמ תיעיבר     08.69.0740

2,000.00 2,000.00       1.00 רפמאוליק O+HP3( 001( 'חי   
      
המגודכ "0" בצמ  םע יבצמ בר ררוב     08.69.0900
    E/34151-3-OT ,ררוב  P3, 2-0-1 וא  

  190.00   190.00       1.00 רשואמ ע"ש 'חי   
      

  927.00   927.00       1.00 תרושקת יסיטרכ תבכרה 'חי  08.69.1000
      

1,265.00 1,265.00       1.00 EG תנכותמ רקב תבכרה 'חי  08.69.1010
      
םגד חכ קפס - I3XR רקב     08.69.1020

2,250.00 2,250.00       1.00 .רשואמ ע"ש וא 040DSP-596CI 'חי   
      
503EPC-596CI םגד I3XR - UPC רקב     08.69.1030

10,164.00 10,164.00       1.00 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
םגד םיסיטרכ 21 סיסב - I3XR רקב     08.69.1040

4,690.00 2,345.00       2.00 .רשואמ ע"ש וא 210SHC-596CI 'חי   
      
תוילטיגיד תוסינכ 61 סיטרכ - I3XR רקב     08.69.1050

4,780.00 1,195.00       4.00 .רשואמ ע"ש וא 546LDM-496CI םגד 'חי   
      
תוילטיגיד תואיצי 8 סיטרכ - I3XR רקב     08.69.1060

7,420.00 1,060.00       7.00 .רשואמ ע"ש וא 039LDM-496CI םגד 'חי   
      
תויגולנא תוסינכ 4 סיטרכ - I3XR רקב     08.69.1070

4,520.00 2,260.00       2.00 .רשואמ ע"ש וא 122GLA-496CI םגד 'חי   
      

2,260.00 2,260.00       1.00 תויגולנא תואיצי 4 סיטרכ 'חי  08.69.1080
      
םגד MMC תרושקת סיטרכ - I3XR רקב     08.69.1090

5,473.00 5,473.00       1.00 .רשואמ ע"ש וא 200MMC-596CI 'חי   
      
הקפסהRETIPER( HCTIWS )( לצפמ     08.69.1100

2,500.00 2,500.00       1.00 )הנקתהו 'חי   
      
וא poTE 073 םגד POINU הגוצת תדיחי     08.69.1110

6,020.00 6,020.00       1.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      

6,000.00    40.00     150.00 O/I סיטרכ תדוקנ טווח 'קנ  08.69.1120
76,565.00 96.80.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 33937   .../024 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     024 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
76,565.00 מהעברה      

      
      
חולה תלד לע ןקתומ 2-0-1 םיבצמ 3 ררוב     08.69.1130

  260.00   130.00       2.00 מ"מ 22 רטוק 'חי   
      
ע"ש וא A2 ךיתנ םע ,DEL/1KTS קדהמ     08.69.1140

1,800.00    36.00      50.00 .רשואמ 'חי   
      

  300.00    10.00      30.00 .A2 םלוג םע קדהמ 'חי  08.69.1150
      
גוסמ דויצ ,הרקב רדחמ הטילשל רקב     08.69.1160
    ECA ALOROTOM  הנכות ללוכ  
וא EG - ימוקמ רקבל תירוט תרושקתו      

60,000.00 60,000.00       1.00 'פמוק .רשואמ ע"ש  
      
םגד וא 08AZ63V EG : םגד רוטסירו     08.69.1170

  520.00    26.00      20.00 MEGATRON,1401 'חי   
139,445.00 הדידמ ירישכמו הרקבו דוקיפ ירזיבא ,םילבק ,םיאנש 96.80 כ"הס  

      
ע ו נ מ  ת נ ג ה  07.80 ק ר פ  ת ת       
      
דוקיפ ילגעמל תיזאפ תלת הנגה תדיחי     08.70.0030
תנתינה רצק םרז ליבגמ גוסמ םיעונמו      
3.6-4 יטנגמו תוימרט תונגה ללוכ לויכל      
    EM2VG redienhcS ק"ז ,רשואמ ע"ש וא  

  837.00   279.00       3.00 100KA 'חי   
      
דוקיפ ילגעמל תיזאפ תלת הנגה תדיחי     08.70.0040
תנתינה רצק םרז ליבגמ גוסמ םיעונמו      
5.2-6.1 יטנגמו תוימרט תונגה ללוכ לויכל      
    EM2VG redienhcS ק"ז ,רשואמ ע"ש וא  

  837.00   279.00       3.00 100KA 'חי   
1,674.00 עונמ תנגה 07.80 כ"הס  

      
ם י י ט נ ס ר ו ל פ  ה ר ו א ת  י פ ו ג  18.80 ק ר פ  ת ת       
      
,טוו 63X2 םימ ןגומ יטנסרולפ הרואת ףוג     08.81.0290
דויצו תורונ ,הרקתל םיקוזיחה תוברל      
"טנוברקילופ טייליס שעג" תמגוד ינורטקלא      

4,100.00   410.00      10.00 ע"ש וא 'חי   
4,100.00 םייטנסרולפ הרואת יפוג 18.80 כ"הס  

      
ם י נ ו ש  ה ר ו א ת  י פ ו ג  28.80 ק ר פ  ת ת       
      
וא ריקל הנקתהל טנוברקילופמ הרואת ףוג     08.82.0085
855Z404 םגד "דל ןומרח" תמגוד הרקתל      
,טוו 1X81 DCT תרונ םע ע"ש וא שעג      

7,600.00   380.00      20.00 םלשומ ןקתומ 'חי   
      

7,600.00 28.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 33937   .../025 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     025 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
7,600.00 מהעברה      

      
      
ע"ש וא "שעג ןוריק" תמגוד ץוח תרואת ףוג     08.82.0330
טוו 051 דיילה לטמ וא ג"לנ תרונ תוברל      

11,400.00   760.00      15.00 םלשומ ןקתומ ,הקלדה דויצו 'חי   
      
קפסה 76PI םימ ןגומ דל הרואת ףוג     08.82.0340
    W93 תמגודכ  W93 ETIROVAF 177  
    VBI K0004 , ML0044 , לכ ללוכ  

25,000.00   500.00      50.00 רשואמ ע"וש וא םירזבאה 'חי   
44,000.00 םינוש הרואת יפוג 28.80 כ"הס  

      
ם ו ר י ח  ת ר ו א ת  י פ ו ג  38.80 ק ר פ  ת ת       
      
דח ,ילארשי ןקת יפל םורח תרואת ףוג     08.83.0220
72  דל יטלומ תרואת ,יתילכת      
    DELתמגוד" "TSCW72M  
    AMSALPהרקת וא ריקב העוקש הנקתהל  
תרצות,תעבורמ וא הלוגע תרגסמ םע      

14,800.00   370.00      40.00 תועש2  תלוביק ,ע"ש וא "תויגולונכט לואש" 'חי   
14,800.00 םוריח תרואת יפוג 38.80 כ"הס  

      
ר ו א מ  ת ו ד ו ק נ  48.80 ק ר פ  ת ת       
      
יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.84.0010
RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,תורוניצ תוברל      
ךתחב C.V.P דודיב םע תשוחנ יכילומ וא/ו      
וא הרקתהמ האיציה דע חולהמ ר"ממ 5.1      
וא דיחי םרז י/קספמ ,םיקספמה דעו ריקה      
וא בלצ וא ףוליח וא יבטוק וד וא לופכ      
תמגוד ,ןיירושמ וא םימ ןגומ וא םינצחל      
ךילומו ע"ש וא "סוקופ" םגד "דרובסיוו"      
םא ,םורח תרואתל הדוקנ רובע ףסונ      

20,520.00   152.00     135.00 הילת וו תוברל ,שרדנ 'קנ   
20,520.00 רואמ תודוקנ 48.80 כ"הס  

      
ע ק ת  י ת ב  ת ו ד ו ק נ  58.80 ק ר פ  ת ת       
      
ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ     08.85.0010
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ      
ר"ממ 5.1X3 ךתחב C.V.P דודיב      
וא/ו ט"הת תנקתומ תרנצב םילחשומ      
תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו תוקיציב      
61 עקת תיב ןכו עקתה תיב דע חולהמ      
וא "סוקופ" םגד "דרובסיוו" תמגוד ,רפמא      
תוברל םלשומ לכה ,ט"הת ןקתומ ,ע"ש      

2,980.00   149.00      20.00 םימאתמ 'קנ   
      
      

2,980.00 58.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 33937   .../026 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     026 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,980.00 מהעברה      

      
      
לופכ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     08.85.0030

  110.00    22.00       5.00 ט"הת וא טה"ע הנקתהל 'חי   
      
ת"ב 3 רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     08.85.0040

   33.00    33.00       1.00 ט"הת וא טה"ע הנקתהל הדיחיב 'חי   
      
וא/ו םילבכ רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     08.85.0070

  500.00    25.00      20.00 ר"ממ 5.2 םיכילומ 'חי   
      
תמלשומ תיזפ-תלת עקת תיב תדוקנ     08.85.0110
יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ היושע      
5.1X5 ךתחב C.V.P דודיב םע תשוחנ      
ט"הת תנקתומ תרנצב םילחשומ ר"ממ      
וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו      
תיב ןכו עקתה תיב דע חולהמ תורקתב      

1,145.00   229.00       5.00 םלשומ לכה ,ט"הת ןקתומ ,רפמא 61 עקת 'קנ   
      
רובע תיזפ תלת עקת תיב תדוקנל תפסות     08.85.0120

  185.00    37.00       5.00 ר"ממ 5.2 םיכילומ וא/ו םילבכ 'חי   
4,953.00 עקת יתב תודוקנ 58.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ק נ  68.80 ק ר פ  ת ת       
      
ךומנ חתמ תכרעמל הנכה תדוקנ     08.86.0700
םילוקמר ,בשחמ ,ןשע יאלג ,םוקרטניא(      
טוח םע שרדנכ רטוקב תרנצ היושע )'ודכו      
רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק ,הכישמ      
תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת םינקתומ      
תביתמ םיוקה תוברל תורקתב וא/ו ףוצירל      
הנכהה 'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה      
םיגרבב קזוחמ יטסלפ הסכמ תוברל      

  820.00    82.00      10.00 האיציה תביתל 'חי   
  820.00 תונוש תודוקנ 68.80 כ"הס  

      
ך מ ס ו מ  ק ד ו ב  ת ו ק י ד ב  78.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו י פ ר ג ו מ ר ת  ת ו ק י ר ס ו       
      
לעמ לדוגב ירחסמ למשח ןקתמ תקידב     08.87.0040
    3X019 תוברל ךמסומ קדוב י"ע רפמא  
תוינכות תשגה ,הקידבה רובע םולשת      

3,500.00 3,500.00       1.00 'פמוק תודידמה תכירעב קדובל עויסו  
3,500.00 תויפרגומרת תוקירסו ךמסומ קדוב תוקידב 78.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 33937   .../027 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     027 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד  ת ו ד י ח י  88.80 ק ר פ  ת ת       
י ט מ ו ט ו א       
      
YABDNATS קפסהב רוטרנג לזיד     08.88.0200
    AVK004, י"ע קוושמה תמגוד  
קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה סיסבב      
דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב ,םירבצמו      
הנקתהו הלבוה רובע(םרז קספמו יטמוטוא      

192,000.00 192,000.00       1.00 .)דרפנב םלושמ 'חי   
192,000.00 יטמוטוא רוטרנג לזיד תודיחי 88.80 כ"הס  

      
ל ז י ד ל  ת ק ת ש ו מ  ה פ ו ח  98.80 ק ר פ  ת ת       
ר ו ט ר נ ג       
      
דע קפסהב רוטרנג לזידל תפסות     08.89.0070
    AVK005-004 57 - תקתשומ הפוח רובע  

42,000.00 42,000.00       1.00 .'מ 7 לש קחרממ לביצד 'חי   
42,000.00 רוטרנג לזידל תקתשומ הפוח 98.80 כ"הס  

      
ת ו ד י ח י  ת נ ק ת ה ו  ה ל ב ו ה  09.80 ק ר פ  ת ת       
ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד       
      
דע קפסהב רוטרנג לזיד תנקתהו הלבוה     08.90.0040
    AVK005 הסינכ סלפמב ,יטרדנטס רדחב,  
ךרואב זוזגא ,הדיחיה לש הבצה תוברל      
למשחה ילבכ רוביח ,ריווא סנוכ ,'מ 5 דע      
הקפסא ללוכ אל(רוטרנגה קספמ דצב      
היצרגטניא ,הלעפה ,)למשח ילבכ תנקתהו      
דרשמ יושירו קדוב סדנהמ תקידב ,תחא      

21,000.00 21,000.00       1.00 .היגרנאה 'חי   
21,000.00 רוטרנג לזיד תודיחי תנקתהו הלבוה 09.80 כ"הס  

      
ק ל ד  י ל כ י מ  19.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ  רטיל 000,3 חפנב יעובש קלד לכימ     08.91.0120
,החוש ללוכ ,הלופכ ןפוד ,אלמ רלוס לכימ      
,ןוטבה חטשמל לכימה ןיב EPDH תועירי      
ךרוצל קלדל הדידמ תכרעמ ללוכ רטמוזיפ      
ללוכ רפמאילימ 02-4 קוחרמ הרקב      
ןועשו ינכמ קלד דמ ,רזוח לא םותסש      
תידוטק הנגה תוכרעמל הנקתהו הקפסא      
תכרעמ ,טרפמ יפל שרדנה לכ ללוכ לכימל      
ףוצמ ,םיפוצמ 5 ,תוארתהו קלד תדידמ      

25,000.00 25,000.00       1.00 .הלופכ ןפוד תפציר לע הדידמ 'חי   
25,000.00 קלד ילכימ 19.80 כ"הס  

904,482.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
      
      
      

קובץ: 33937   .../028 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     028 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
.ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
יתשב ,םיירושימ םיחטש לע ,םינפ חיט     09.01.0010

84,000.00   120.00     700.00 .םינוויכ ינשב לגרס ,תובכש ר"מ   
84,000.00 .םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
אל םיירשוימ םיחטש לע קלח ץוח חיט     09.02.0010
םידומע ,תוריק( ןיינבה תותיזח לש םיפוחמ      
יקעמו תורקת לש תויתחת ,תוטלוב תורוק      
,תונכה ללוכ ,)ירוחאה םדיצ תוברל גג      
תרשיימ חיט תבכש ,הצברה תבכש      
לגרס יפל רושיי םע רוחש טכילש תבכשו      
תשרב חיטה קוזיח ללוכ ןכו ,םינוויכ ינשב      

2,750.00   110.00      25.00 םישורדה תומוקמב תונוולוגמ MPX ר"מ   
2,750.00 ץוח חיט 20.90 כ"הס  

86,750.00 .חיט תודובע 90 כ"הס  
      
.י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
.ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
לע ,ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא ףוציר     10.01.0030
וא מ"ס 02/02 תודימב ,בצוימ לוח רקנילק      

126,000.00   420.00     300.00 .מ"ס 33/33 וא מ"ס 03/03 ר"מ   
126,000.00 .ףוציר תודובע 10.01 כ"הס  

      
.ם י נ ד א ו  י ו פ י ח  ת ו ד ו ב ע  20.01 ק ר פ  ת ת       
      
טינרג / הקימרק יחיראב ,םינפ ריק יופיח     10.02.0100
וא מ"ס 02/02 תודימב רקנילק לע ,ןלצרופ      

262,500.00   350.00     750.00 .מ"ס 03/03 ר"מ   
262,500.00 .םינדאו יופיח תודובע 20.01 כ"הס  

      
.ש י ש  י ח ט ש מ  30.01 ק ר פ  ת ת       
      
,ןוחבטמבו םיתורישב ,"רסיק" שיש חטשמ     10.03.0010
,יטפלא וא ינבלמ חתפ םע ,מ"ס 2 יבועב      
םידוביעה תיישע ללוכ ,רויכה רובע      

8,750.00 3,500.00       2.50 .םישורדה ר"מ   
      
םור ללוכ תוגרדמ יופיצל שיש יחטשמ     10.03.0040

26,400.00   480.00      55.00 . הקלחה דגנ ספ תטירח ללוכ ,חלשו ר"מ   
35,150.00 .שיש יחטשמ 30.01 כ"הס  

423,650.00 .יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
      

קובץ: 33937   .../029 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     029 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
.ד ו י ס  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
הווש וא )יטטניס דיס( "דיסילופ"-ב דויס     11.01.0010

17,500.00    25.00     700.00 .תובכש שולשב ,ןוטב לע ,ךרע ר"מ   
17,500.00 .דויס 10.11 כ"הס  

      
.ה ע י ב צ  20.11 ק ר פ  ת ת       
      
תוריק לע ,"לירקורינ" / "לירקרפוס" עבצ     11.02.0100
יולימ ,עבצ תבכש ללוכ ,םיחיוטמ םינפ      

19,600.00    28.00     700.00 ."לירקורינ" / "לירקרפוס" תובכש יתשו ר"מ   
19,600.00 .העיבצ 20.11 כ"הס  
37,100.00 .העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
.)ם ו י נ י מ ו ל א ( ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו נ ו ל ח  20.21 ק ר פ  ת ת       
.ם י ס י ר ת ו       
      
יבועב , תניירושמ תיכוכזמ ,םוינימולא ןולח     12.02.0200
תשר ללוכ.מ"ס 07/05תודימב ,מ"מ 5      

5,000.00 5,000.00       1.00 מ"בלפ גרוסו  הטסורנמ םיבובז 'חי   
      
יבועב , תניירושמ תיכוכזמ ,םוינימולא ןולח     12.02.0210
תשר ללוכ.מ"ס06/022 תודימב ,מ"מ 5      

48,000.00 6,000.00       8.00 מ"בלפ גרוסו  םיבובז 'חי   
53,000.00 .םיסירתו םוינימולא תונולח 20.21 כ"הס  
53,000.00 .)םוינימולא( ןמוא תורגסמ 21 כ"הס  

      
.ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
.ן ב א  ת ו ד ו ב ע  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
תוחולב  הנבמל ,ןוטב תוריקל ץוח יופיח     14.01.0005
ללוכ ,מ"ס 3 יבועב ,תשטולמ הרוסנ ןבא      
ללוכ יבוע .םייקה ןוטבה ריק לע ןוטב תקיצי      
2 םג תללוכ הדובעה  .מ"ס 7 יופיחה לש      
לא ןוולוגמ טוחב רוביחו ןבא לכב ,םיחודיק      

130,000.00   650.00     200.00 .ןבאה ירוחאמ תשר ר"מ   
130,000.00 .ןבא תודובע 10.41 כ"הס  
130,000.00 .ןבא תודובע 41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 33937   .../030 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     030 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  43 ק ר פ       
      
ם י ר ו ז י א  ת ז כ ר ל  ם י ר ז י ב א  11.43 ק ר פ  ת ת       
      

1,980.00   330.00       6.00 הליגר תכרעמל )CVP( יטפוא ןשע יאלג 'חי  34.11.0020
      

1,112.00   278.00       4.00 )הליגר תכרעמל( םוח יאלג 'חי  34.11.0030
      

  480.00   120.00       4.00 שא תקעזא ןומיס תרונמ 'חי  34.11.0060
      

  920.00   230.00       4.00 שא תקעזא ןצחל 'חי  34.11.0070
      

9,630.00 9,630.00       1.00 םירוזא 61 - ל יוליג תזכר 'חי  34.11.0100
14,122.00 םירוזיא תזכרל םירזיבא 11.43 כ"הס  

      
ט ו ו ח ו  י ט מ ו ט ו א  ן ג י י ח  31.43 ק ר פ  ת ת       
ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ ל       
      
תטלקומ העדוה תוברל יטמוטוא ןגייח     34.13.0010

1,000.00 1,000.00       1.00 רבצמ םע ןעטמו 'חי   
      

1,400.00    14.00     100.00 שא יוליג תכרעמל טווח רטמ  34.13.0020
2,400.00 שא יוליג תכרעמל טווחו יטמוטוא ןגייח 31.43 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ  ת ו כ ר ע מ  02.43 ק ר פ  ת ת       
      
,למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     34.20.0020
יולימו 002MF וא  III SFAN  זג  לכימ ללוכ      
,ישארה למשחה חולל המאתהב לכימב זג      
יריחנ ,)הבלצהב םירבוחמ( םיאלג גוז      
,ןגייח לכימהו םיריחנה ןיב תרנצ ,הזתה      
טלפמוק ,טוויחו תיטוחלא רודיש 'כרעמ      

10,000.00 10,000.00       1.00 'פמוק .תימוקמה תושרה טרדנטס י"פע לכהו  
10,000.00 שא יוביכ תוכרעמ 02.43 כ"הס  
26,522.00 שא יוביכו יוליג 43 כ"הס  

      
ה נ ב מ  ת ר ק ב  53 ק ר פ       
      
0.53 ק ר פ  ת ת  00.53 ק ר פ  ת ת       
      
0.53 קרפ תת      
      
תויללכ תורעה      
      
      
      
      
      
      

00.53.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 33937   .../031 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     031 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םא - ישאר ןלבק יזוחאל תויללכ תויחנה .1      
ןלבק יריחמל תפסותב טקיורפב םייק      
האר - )ןלהלש ךומנ חתמ תוכרעמ      
.הינב תויולעו םיחפסנ -  'ג  קלח תליחתב      
תוחנה"ל תינפומ שמתשמה בל תמושת      
תוטרופמה "םיריחמה רגאמ ריחמתל דוסי      
תליחתב בושיחל ןכ ומכ ;תרבוחה תליחתב      
ריחמל( םירוזא יפל תפסות רובע  'ג קלח      
תותחפה וא תופסותו )הינבה לש  ללוכה      
.הדובעה ףקיה ןיגב      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
53 קרפ ןיאש תורמל ,ףיעסב תרחא      
םיקרפה ראש םיבייחמ "לוחכה ןדגוא"ב      
הדימב( הז קרפבש םיפיעסה תא ןדגואבש      
.)םימיאתמו      
      
וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
קר שמתשהל שי ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש םירקמב      
      
+ הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ .3      
)מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו חוור      
.ךומנ חתמ תוכרעמ ןלבק יריחמ םניהו      

0.53 קרפ תת 00.53 כ"הס          
      
ה ק ו צ מ ו  ה צ י ר פ  י ו ל י ג  64.53 ק ר פ  ת ת       
      
היהי הקוצמו הצירפ יוליג דויצ :הרעה      
,"המיפ" ,"ברוע" ,"וקסיר" תרצותמ      
.ע"ש וא "קינוסיו"      
      
םיוולינ םירזיבאו םירוזא 23 דע תכרעמ      
      
בתוכ םישקמ חול+יסיסב תזכר טיק     35.46.0010

1,240.00 1,240.00       1.00 'פמוק םירוזא 23 יטוחלא ביחרמ + תירבע  
      

8,800.00 1,100.00       8.00 TENOKOR, 46PI יביספ חפנ יאלג 'חי  35.46.0020
      

4,716.00 1,179.00       4.00 לובג קספמ 'חי  35.46.0030
14,756.00 הקוצמו הצירפ יוליג 64.53 כ"הס  
14,756.00 הנבמ תרקב 53 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 33937   .../032 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     032 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.ר ו ד י ג ו  ת ו ר י ק  04 ק ר פ       
      
.ת ו י ע ל ס ו  ת ו ר י ק  70.04 ק ר פ  ת ת       
      
,רדגו םיכמות תוריק יפיעסב ריחמה      
ןוטבמ שאר ךבדנ תוברל ,ריקה תא םיללוכ      
רזוח יולימ ,הריפח ,הזר ןוטב ,ןבא /      
תונכה ,םיזקנ ,םירפת ,ריקה בגב ירלונרג      
גוס  .תושורדה רפעה תודובע לכו תוקעמל      
אל ריחמה  .תוריקה יגוס לכב ,03-ב ןוטבה      
ריקב טעמל ,דרפנב דדמנ רשא ,דוסי ללוכ      
יתלב קלח הווהמ דוסיה ובש ,דבוכ ךמות      
םיטנמלאו תוריקל ריחמה( ריקהמ דרפנ      
םא אלא ,ןויזה תא םיללוכ ןייוזמ ןוטבמ      
. )תרחא רמאנ      
      
,מ"ס 02 יבועב ,03-ב ,ןיוזמ ןוטבמ רדג ריק     40.07.0005

93,500.00 1,700.00      55.00 .ןויזו ריקה שאר דוביע ללוכ ,ןבא יופיח אלל  ק"מ   
      
,רדגו ךמות ריקל ,03-ב ,ןייוזמ ןוטבמ דוסי     40.07.0044

20,250.00 1,350.00      15.00 .)ןויז ללוכ( ןהשלכ תודימב ק"מ   
      
דוביעב ,תתתוסמ ןבא תוחולב ,תוריק יופיח     40.07.0054
תודובעה לכ ללוכ ,מ"ס 5 יבועב ,"הבטומ"      

117,000.00   650.00     180.00 .תושרדנה ר"מ   
230,750.00 .תויעלסו תוריק 70.04 כ"הס  

      
.ת כ ת מ  ת ו ד ו ב ע  80.04 ק ר פ  ת ת       
      
תורדג" תרצותמ ,תכתממ ,תוחיטב הקעמ     40.08.0008
"ידנלוה" וא "אישנ" וא "תרנכ" םגד "ילרוא      
ץבאב ןוולגמ ,'מ 01.1 הבוגב ,ךרע הווש וא      

27,900.00   310.00      90.00 .רונתב הקבאב עובצו םח רטמ   
      
,םייכנא הדלפ יליפורפמ ,הכבש רדג     40.08.0047
וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ      
הדוהי לש "רבצ" וא לכ-תשר לש "תירבצ"      
,'מ 06.1 הבוגב ,ךרע הווש וא תותשר      

45,100.00   410.00     110.00 .רונתב עובצו םח ץבאב ןוולגמ רטמ   
      
,'מ 0.2 הבוגב ,לגר יכלוהל "שפשפ" רעש     40.08.0081
תרצותמ ,עקרקב ןוגיע ללוכ ,'מ 2.1 בחורב      
וא "הלופע" וא "תינח" םגד "ילרוא תורדג"      
העיבצו ןוולג ללוכ ,ךרע הווש      

1,800.00 1,800.00       1.00 'פמוק .תיטטסורטקלא  
      
      
      
      
      

74,800.00 80.04.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 33937   .../033 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     033 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
74,800.00 מהעברה      

      
      
ןוגיע תוברל ,ןהשלכ תודימב ,ררגנ רעש     40.08.0088
תרצותמ ,שרדנה לכו תוליסמ ,עקרקב      
וא "ןויצ" וא "הפיח" םגד "ילרוא תורדג"      
,ךרע הווש וא "ידנלוה וא "הלופע וא "ןנח"      

21,658.00 1,700.00      12.74 .תיטטסורטקלא העיבצו ןוולג ללוכ ר"מ   
      

17,000.00 17,000.00       1.00 'פמוק ילמשח ררגנ רעשל תפסות 40.08.0090
113,458.00 .תכתמ תודובע 80.04 כ"הס  
344,208.00 .רודיגו תוריק 04 כ"הס  

      
.ח ו ת י פ  - ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
.ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      

9,000.00    30.00     300.00 .הביצח וא/ו הריפח ק"מ  51.02.0002
      
,גרודמו יקנ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.02.0014
ןנכתמה / יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      
קודיהו תובכשב ורוזיפ ללוכ ,חקפמה /      
הנתומ םולשתה( מ"ס 02 לכ תובכשב      
,טקיורפה להנמ י"ע ,שארמ ,בתכב רושיאב      

28,500.00    95.00     300.00 .)ץוחבמ םיאתמ יולימ רמוח תאבהל ק"מ   
37,500.00 .רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
.ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
הנתשמו דיחא יבועב ,םישיבכל 'א גוס עצמ     51.03.0002

41,600.00   130.00     320.00 . ק"מ   
      

15,000.00   150.00     100.00 קודיהו רוזיפ תוברל , בוצייל ןבא ירבש ק"מ  51.03.0008
56,600.00 .םיעצמ 30.15 כ"הס  

      
.ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
52.0 רועישב ,)החאמ יופצ( ןמוטיב סוסיר     51.04.0005

2,250.00     2.50     900.00 .ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
1 רועישב ,)דוסי יופצ( ןמוטיב סוסיר     51.04.0007

3,150.00     3.50     900.00 .ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
.מ"ס 3 יבועב ,תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0008

45,000.00    50.00     900.00 .'א גוס - תבורעתב םיטגרגאה גורד ר"מ   
      
      
      
      

50,400.00 40.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 33937   .../034 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     034 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
50,400.00 מהעברה      

      
      
,תאשונ / תרשקמ ,טלפסא ןוטב תבכש     51.04.0010
- תבורעתב םיטרגאה גורד .מ"ס 5 יבועב      

54,000.00    60.00     900.00 .'א גוס ר"מ   
104,400.00 .טלפסא תודובע 40.15 כ"הס  
198,500.00 .חותיפ - םישיבכ 15 כ"הס  

      
.ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ת נ ח ת ל  ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  10.75 ק ר פ  ת ת       
.ה ב י א ש ה       
      
תורוניצ" תרצות היהת הדלפה תרנצ      
.תורבא" וא "ןוכיתה חרזמה      
      
רפת םע L613 הדילחמ יתלב הדלפ תרנצ      
    04.CS תוברל תוינכת יפל םיעטקב  
,ןוגיע תוטלפ ,םינגוא ,םירבחמ ,תויופעתסה      
םיקוזיח ,ץויח ירזיבא ,םיגרב ,הכימת ילגר       
עוצב ןוטב תוריקב הנקתה ,הרקתו תוריקל      
תרנצה יעטק תעיבצ תוברל ,'וכו הקיציה      
,תומלשב ןקתומ לכה ,בוטרה רובל ץוחמ      
.מ"טמב טרופמכ      
      
,הקיני רוניצ לש תמלשומ הבכרהו הקפסא     57.01.0010
יתלב הדלפ רוניצ  .טרפב יפל ,בוטר אתמ      
רטוקב , CS.04 רפת םע L613  הדילחמ      
םירזיבאה לכ ללוכ ,04 לוידקס ,21"      

22,000.00 5,500.00       4.00 'פמוק .תינכותב טרופמכ ,םישורדה םינגואהו  
      
הקינס רוניצ לש תמלשומ הבכרהו הקפסא     57.01.0020
הדלפ  רוניצ .םירזיבא את דע הבאשמהמ      
CS.04 רפת םע L613  הדילחמ יתלב      
םינגואהו םירזיבאה לכ ללוכ , 01" רטוקב      

60,000.00 15,000.00       4.00 'פמוק .תינכותב טרופמכ ,םישורדה  
      
רשג לש תמלשומ הבכרהו הקפסא     57.01.0030
תרנצמ ,תובאשמ 4 רוביחל ,םירזיבא      
.04 רפת םע L613  הדילחמ יתלב הדלפ      
    CS לכ ללוכ ,8" -ו 01" ,21" םירטקב  
,תותשק( םישורדה תרנצה ירזיבא      
רוניצל רוביחה דע ,)םינגואו תויופעתסה      

120,000.00 120,000.00       1.00 'פמוק .תינכותב טרופמכ לכה ,הקינסה  
      
,ןיפולחל וא הכר הריגסב ויהי םיפוגמה לכ      
.ןיכס יפוגמ      
      
      

202,000.00 10.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 33937   .../035 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     035 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
202,000.00 מהעברה      

      
      
ץחלל ,8" רטוקב ,בויבל רצ זירט ףוגמ     57.01.0035
,יסקופא ינוציח יופיצ םע ,'מטא 61 הדובע      

22,800.00 7,600.00       3.00 .םיידגנ םינגוא תוברל 'חי   
      
ץחלל ,01" רטוקב ,בויבל רצ זירט ףוגמ     57.01.0040
,יסקופא ינוציח יופיצ םע ,'מטא 61 הדובע      

76,000.00 9,500.00       8.00 .םיידגנ םינגוא תוברל 'חי   
      
ץחלל ,21" רטוקב ,בויבל רצ זירט ףוגמ     57.01.0045
,יסקופא ינוציח יופיצ םע ,'מטא 61 הדובע      

11,800.00 11,800.00       1.00 .םיידגנ םינגוא תוברל 'חי   
      
םע ,01" רטוקב ,בויבל רזוח לא םותסש     57.01.0050
,תלוקשמ ,עורז ,טלוב ריצ ,ןגואמ חתפ      

62,000.00 15,500.00       4.00 .'מטא 61 הדובע ץחל ,םינגואו ןגוא רבחמ 'חי   
      
םע ,21" רטוקב ,בויבל רזוח לא םותסש     57.01.0055
,תלוקשמ ,עורז ,טלוב ריצ ,ןגואמ חתפ      

18,500.00 18,500.00       1.00 .'מטא 61 הדובע ץחל ,םינגואו ןגוא רבחמ 'חי   
      
ץחלל ,2" רטוקב ,בויבל ריוא םותסש     57.01.0162
רטוקב ,ףקזו זרב ללוכ ,'מטא 61 הדובע      
הווש וא D-020 םגד ".י.ר.א" תמגוד ,2"      
תמרזהו הטילקל םירזיבאו תרנצ ללוכ.ךרע      

24,000.00 4,800.00       5.00 בוטרה רובל םיוטפטה 'חי   
      
ץחלל ,3" רטוקב ,בויבל ריוא םותסש     57.01.0163
רטוקב ,ףקזו זרב ללוכ ,'מטא 61 הדובע      
הווש וא D-020 םגד ".י.ר.א" תמגוד ,3"      
תמרזהו הטילקל םירזיבאו תרנצ ללוכ.ךרע      

6,500.00 6,500.00       1.00 בוטרה רובל םיוטפטה 'חי   
      
הווש וא "סוארק" תרצות ויהי םירבחמה לכ      
.רשואמ ךרע      
      
ירזיבאב הנקתהל ,8" רטוקב ,ןגואמ רבחמ     57.01.0171

3,600.00 1,200.00       3.00 .בויבו םימ 'חי   
      
הנקתהל ,01" רטוקב ,ןגואמ רבחמ     57.01.0172

21,600.00 1,800.00      12.00 .בויבו םימ ירזיבאב 'חי   
      
םימ ירזיבאב הנקתהל ,21" רטוקב ,רבחמ     57.01.0180

8,800.00 2,200.00       4.00 .בויבו 'חי   
      

  310.00   310.00       1.00 21" רטוקב רוויע ןגואו ןגוא 'חי  57.01.0181
      
רטוקב ,)שימג רוביח( תוטשפתה רבחמ     57.01.0182

8,800.00 2,200.00       4.00 .בויבו םימ ירזיבאב הנקתהל ,01" 'חי   
466,710.00 10.75.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 33937   .../036 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     036 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
466,710.00 מהעברה      

      
      
רטוקב ,)שימג רוביח( תוטשפתה רבחמ     57.01.0183

2,500.00 2,500.00       1.00 .בויבו םימ ירזיבאב הנקתהל ,21" 'חי   
      
רטוקב הדלפל EP-001 ןיב רבחמ רזיבא     57.01.0185

3,100.00 3,100.00       1.00 "12 'חי   
      

11,400.00   950.00      12.00 ךמות ןנווכתמ דומע 'חי  57.01.0186
      
,מ"בלפ יושע ,בויבל ,ץחל דמ-רטמונמ     57.01.0188
תיב םע ,ןירצילג ללוכ ,4" רטוקב      
RAB ,½" רטוקב ,תילוארדיה המגרפאיד      

6,250.00 1,250.00       5.00 .½"-2" רטוקב ,61/0 'חי   
      
וד ,המיטא הטסורינ יושע ,הלעת רגס     57.01.0190
דע המרה הבוג ,הלעתה בחורב תידדצ      

260,000.00 52,000.00       5.00 .תילמשח הלעפה ליעפמ םע ,רטמ 5.2 'חי   
      
,מ"בלפמ , הביאשה תורוב ןיב חתפ רגס     57.01.0195
הלעפהל ליעפמ םע , 'מ 9.0/8.0 תודימב      

96,000.00 48,000.00       2.00 .תילמשח 'חי   
      
,21" רטוקב ,יטנגמ ורטקלא הקיפס דמ     57.01.0200

26,000.00 26,000.00       1.00 .הרקב תכרעמ םע 'חי   
      
רבוחמ  סלפמ דמ יוביגל,לובט ץחל דמ     57.01.0210

19,000.00 9,500.00       2.00 .הרקב תכרעמל 'חי   
      
רבוחמ יתדוקנ הבוג תדידמל ףוצמ     57.01.0215

7,200.00   800.00       9.00 .הרקב תכרעמל 'חי   
      

1,400.00 1,400.00       1.00 םיכפש תוכיא תדידמל תוכילומ דמ 'חי  57.01.0220
      
םאתהב ,ינדי בוגמ תנקתהו הקפסא     57.01.0250

7,000.00 7,000.00       1.00 'פמוק .תרגסמה ללוכ מ"בלפמ תינכותל  
      

6,000.00 1,500.00       4.00 'פמוק .םירזיבא רשגל ,ןוטב תכימת 57.01.0370
912,560.00 .הביאשה תנחתל םירזיבאו תרנצ 10.75 כ"הס  

      
ת ו ח ו ש ו  ב ו י ב  ת ר נ צ  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע תולחה  10.00 קרפ תת תורע האר      
םיפיעסה      
      
      
      
      
      

30.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 33937   .../037 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     037 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.03.0003
,)488 י"ת יפל רצוימ( מ"מ 011 רטוקב      
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ      
דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש      
ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו      
לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב יקנ      
תיטטסורדיה הקידב ,םיליבש ,םילושכמ      
תקחרה ,םיטרפל םאתהב ,םיווק תפיטשו      
טרופמכ לכה  ,'וכו ףדועה רמוחה      

1,800.00   120.00      15.00 .'מ 52.1 דע קמועב ,םיטרפמב רטמ   
      
,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.03.0005
,)488 י"ת יפל רצוימ( מ"מ 061 רטוקב      
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ      
דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש      
ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו      
לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב יקנ      
תיטטסורדיה הקידב ,םיליבש ,םילושכמ      
תקחרה ,םיטרפל םאתהב ,םיווק תפיטשו      
טרופמכ לכה ,'וכו ףדועה רמוחה      
57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש םיקמועב ,םיטרפמב      

2,000.00   200.00      10.00 .'מ רטמ   
      
,CVP 8-NS יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.03.0008
,)488 י"ת יפל רצוימ( מ"מ 002 רטוקב      
גוס לכמ השק עלסב הביצחו הריפח ללוכ      
דופיר ללוכ ,אוהש חטש לכב ,אוהש      
ימוקמ רמוח לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו      
לע תורבגתה ,מ"ס 02 לש תובכשב יקנ      
תיטטסורדיה הקידב ,םיליבש ,םילושכמ      
תקחרה ,םיטרפל םאתהב םיווק תפיטשו      
טרופמכ לכה ,'וכו ףדועה רמוחה      
57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש םיקמועב ,םיטרפמב      

4,750.00   237.50      20.00 .'מ רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8,550.00 30.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 33937   .../038 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     038 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
8,550.00 מהעברה      

      
      
ןליתאילופמ רוניצ לש החנהו הקפסא     57.03.0062
    001EP/ 005 רטוקב ,בלוצמ ןליתאילופ  
,)9151 י.ת-ו 7244 י.ת יפל רצוימ( מ"מ      
ירוביח וא ךותיר ירוביח םע ,01 גרד      
עלסב הביצחו הריפח ללוכ ן'זויפורטקלא      
,אוהש חטש לכב ,אוהש גוס לכמ השק      
לש קדוהמ יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ללוכ      
,מ"ס 02 לש תובכשב יקנ ימוקמ רמוח      
הקידב ,םיליבש ,םילושכמ לע תורבגתה      
םאתהב ,םיווק תפיטשו תיטטסורדיה      
לכה ,'וכו ףדועה רמוחה תקחרה ,םיטרפל      
'מ 62.8 ןיבש םיקמועב ,םיטרפמב טרופמכ      

37,500.00 2,500.00      15.00 .'מ 52.9 דע רטמ   
      
םג ,רתיה ןיב ,םיללוכ ןוטבה תוחוש יריחמ      
,רטוק לכב ,החושה יקלח לכ ןיב םוטיא      
םטא תועצמאב ,םימ תורידח דגנכ      
,019SC תמגודכ ,ימוג םטאו "טסלפוטיא"      
םיללוכ ,ןכ ומכ  .החושל תרנצה רוביחב      
הדימב תינוק הנוילע היילוח םיריחמה      
.שרדנו      
      
,תרוקיב אתל תמלשומ םיביכר תכרעמ      
תנקתהו הקפסא רובע ,םינוש םיקמועב      
י"פע ,םינכומ םידוביע םע תדבועמ תיתחת      
הווש וא ןמפלוו תרצות ,םיטרדנטס תרבוח      
לכ תוברל ,הקיצי תיתחת ,רשואמ ךרע      
ירוביחל םישרדנה םירזיבאהו םימטאה      
קפסל לבקל רשואי םהב תומוקמב ,תרנצה      
.םינושה הדיחיה יריחמב לולכ היהי ,      
      
רשא ,זילפמ לוגיע וללכי ,ב.ב יסכמ לכ      
,החנה תנש ,תושרה וגולו םש תא לולכי      
.הסכמה סמועו תיתשתה גוס      
      
תוחוש קפסל שרדיי םהב תומוקמב      
תיתחת תיתשורח הקוצי החוש( תויטילונומ      
ריחמל ףסוותי )הפיצר הדיחיכ הילוחו      
02 % לש תפסות החושה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

46,050.00 30.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 33937   .../039 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     039 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
46,050.00 מהעברה      

      
      
רטוקב ןוטבמ הרקב תחוש תחנהו תקפסא     57.03.0102
היושע ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ מ"ס 001      
ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח      
,תוילוח ,תימורט תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ      
הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב םימטא      
,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה ןוראווצ ,הרקתהו      
קי'צנב וא קי'צנבה דוביע ,הדירי יבלש      
גוסמ םישימג םירבחמ ,ןוטבמ יתשורח      
,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא"      
י.ת פ"ע( הסכמ וא/ו תינוניב תימורט הרקת      
ינוניב ב-ב הסכמו תרגסמ חתפ םע ).      
םיקמועב ,ינוניב סמועל מ"ס 06 רטוקב      

9,325.00 4,662.50       2.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש 'חי   
      
רטוקב ןוטבמ הרקב תחוש תחנהו תקפסא     57.03.0104
היושע ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ מ"ס 001      
ללוכ ,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח      
,תוילוח ,תימורט תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ      
הנוילעה הילוחה ןיבו תוילוחה ןיב םימטא      
,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה ןוראווצ ,הרקתהו      
קי'צנב וא קי'צנבה דוביע ,הדירי יבלש      
גוסמ םישימג םירבחמ ,ןוטבמ יתשורח      
,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא"      
י.ת פ"ע( הסכמ וא/ו תינוניב תימורט הרקת      
ינוניב ב-ב הסכמו תרגסמ חתפ םע ).      
םיקמועב ,ינוניב סמועל מ"ס 06 רטוקב      

5,800.00 5,800.00       1.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש 'חי   
      
אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות     57.03.0121
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב      
םע הדבכ תימורט הרקת תנקתהו הקפסא      
סמועל מ"ס 06 רטוקב הסכמו תרגסמ      
הסכמו תרגסמ םע הרקת םוקמב ,דבכ      

1,725.00   575.00       3.00 .ינוניב סמועל 'חי   
      
ןוטבמ ,תיטילונומ תינבלמ בויב תחוש     57.03.0207
052/052 לדוגב ,רתאב הקוצי וא ימורט      
וא/ו הריפח ללוכ ,'מ 52.9 דע קמועבו מ"ס      
יבלש ,הזר ןוטב חטשמ ,עצמ ,הביצח      
םייניב תורקתו תומלוס ללוכ הדירי      
החוש רבחמ ,הדבכ הרקת םע )םיטסדופ(      
,קדוהמ רזוח יולימ ,ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ      
,תשר הסכמו מ"ס 06 רטוקב ,ב.ב הסכמ      
לכו תיתחת דוביע ,ןוט 04 סמועל      

70,000.00 70,000.00       1.00 .הדובע עוציבל םישרדנה םירזיבאה 'חי   
132,900.00 תוחושו בויב תרנצ 30.75 כ"הס  

      
      

קובץ: 33937   .../040 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     040 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.ש א  י ו ב י כ ו  ם י מ  ת ק פ ס א  40.75 ק ר פ  ת ת       
      
,61/3" .ד.ע ,4" רטוקב ,הדלפמ םימ וק     57.04.0010
ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ םע      
05.1 דע קמועב חנומ ,)סוחד( ןירושמ      

37,900.00   379.00     100.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ רטמ   
      
,4" רטוקב ,שדח םימ וק לש תורבחתה     57.04.0020

1,200.00 1,200.00       1.00 .רטוק לכב ,םייק םימ וקל 'חי   
      
הווש וא "KVA" תרצות ויהי םיפוגמה לכ      
.רשואמ ךרע      
      
,תיליע הדמעב ,4" רטוקב ,זירט ףוגמ     57.04.0030

5,500.00 5,500.00       1.00 .תרנצ ירזיבאו םינגוא ללוכ 'חי   
      
ירזיבאב הנקתהל ,4" רטוקב ,ןגואמ רבחמ     57.04.0079

  520.00   520.00       1.00 .םימ 'חי   
      
,2" רטוקב ,םימ יוקל ,בלושמ ריוא םותסש     57.04.0099
תמגוד ,2" רטוקב ,ירודכ זרבו ףקז ללוכ      

1,600.00 1,600.00       1.00 .ךרע הווש וא D-050 םגד ".י.ר.א" 'חי   
      
,ףקזו ןוגיע שוג ללוכ ,3" רטוקב ,טנרדיה     57.04.0119
וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות ,4" רטוקב      

2,900.00 2,900.00       1.00 .ךרע הווש 'חי   
      
,תכתממ ,)ח"זמ( תרזוח המירז ענומ     57.04.0129

6,500.00 6,500.00       1.00 .3" רטוקב 'חי   
      
,תכתממ ,)ח"זמ( תרזוח המירז ענומ     57.04.0130

3,500.00 3,500.00       1.00 ש"תה הנבמה ךותב.2" רטוקב 'חי   
      
וא ינוס הרטלוא גוסמ 3" רטוקב ,םימ דמ     57.04.0139

6,500.00 6,500.00       1.00 .ךרע הווש 'חי   
      
,ןקתמה תפיטשל םימל הפיטש תדמע     57.04.0190
ללוכ ,2" רטוקב , זרב ללוכ ,ריק לע ןקתומ      
,'מ 02 ךרואב 4/3 " רטוקב  תרנצו ןולגלג      
. תומלשב ןקתומ ,ירודכ זרב םע , ,דחא לכ      

10,800.00 2,700.00       4.00 'פמוק )תומלשב ןקתומ סלגרביפמ ןורא ללוכ(  
      
ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     57.04.0194
,מ"ס 08/08 תודימב ,סאלגרביפ ןורא      
רטוקב ,הפירש זרב ללוכ ,ריק לע ןקתומ      
רטוקב ,םיקונרז 2 ,ץרוטש דמצמ םע ,2"      
ידמצמ םע ,דחא לכ ,'מ 51 ךרואבו 2"      
םע ,2" רטוקב ,סוסיר / ןוליס קנזמ ,ץרוטש      

14,000.00 3,500.00       4.00 'פמוק .)ןורא ללוכ אל( תומלשב ןקתומ ,ירודכ זרב  
      
      

90,920.00 40.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 33937   .../041 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     041 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
90,920.00 מהעברה      

      
      
תלד םע ,סלגרביפמ ,יוביכ דויצל זגרא     57.04.0195
רבוחמ ,מ"ס 03/08/08 תודימב ,תלעננ      

6,000.00 1,500.00       4.00 .ריקל 'חי   
      
םע ,23/5" ד.ע ,2" רטוקב ,הדלפמ םימ וק     57.04.0200
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      

16,000.00   200.00      80.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב חנומ , רטמ   
      
4/3" רטוקב ,04 לוידקס ,ןוולוגמ םימ וק     57.04.0210
,תיתבכש תלת ,תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
05.1 דע קמועב ,וירט וא CPA-3 תמגוד      

7,200.00   120.00      60.00 .םיחפס ללוכ ,'מ רטמ   
120,120.00 .שא יוביכו םימ תקפסא 40.75 כ"הס  

1,165,580.00 .בויבו םימ יווק 75 כ"הס  
      
.י נ כ מ  ו ר ט ק ל א  ד ו י צ  56 ק ר פ       
      
.י נ כ מ  ו ר ט ק ל א  ד ו י צ  10.56 ק ר פ  ת ת       
      
תפסות לכ אלל ותעצהב לולכל ןלבקה לע      
תוברל תושרדנה תונגהה לכ תא ריחמ      
ךשמהל ,תמייקה הנחתה לש ךומית      
ןתמ ללוכ תמייקה הנחתה תוליעפ      
ךישמהל הקוזחתה ידובעל תורשפא      
ןלבקה לע ףסונב ,הנחתה תא קזחתלו      
דויצה תקתעהה תא ותעצהב לולכל      
תינמז החושל שרדייש לככ םייקה הביאש      
הנחתה תלעפהל דע תובאשמה תלעפהו      
.השדחה      
      
וא ,הידבש טגילפ תרצות ,הלובט הבאשמ     65.01.0010
הווש וא ינכטה טרפמב טרופמכ סופדנורג      
033 לש הקיפס ,השבי הנקתהב  ךרע      
.WK58 ,רטמ 05 המרה הבוג ,ש"קמ      
,תבשות ,רדת ריממ תללוכ הבאשמה      
הבאשמה גוס .טלפמוק הבכרהו םינגוא      

620,000.00 155,000.00       4.00 .ןנכתמה לש םדקומ רושיא בייחמ תרחבנה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

620,000.00 10.56.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 33937   .../042 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     042 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
620,000.00 מהעברה      

      
      
,הלובט הבאשמ תנקתהו הקפסאל היצפוא     65.01.0020
אתמ זוקינל ,םהש גוס לכמ ,םימ תביאשל      
תונגההו תרנצה , םירודיסה לכ ללוכ ,בוטר      
תרצות הלובט הבאשמ,תושרדנה      
וא D05.2.22.56.56.VLS םגד סופדנורג      
ש"קמ 8 קפסת ד"לס 0092 ב רשא ע"וש      
56 ץיאמ םע הבאשמה םירטמ 61 דמועל      
    XETROV REPUS ישפוח רבעמ מ"מ  

50,000.00 25,000.00       2.00 .לבכ םירטמ 01 , טאווליק 2.2 עונמ 'חי   
      
,הלובט הבאשמ תנקתהו הקפסאל היצפוא     65.01.0030
אתמ זוקינל ,םהש גוס לכמ ,םימ תביאשל      
תונגההו תרנצה , םירודיסה לכ ללוכ ,שבי      
תרצות הלובט הבאשמ,תושרדנה      
וא V.A1.11.05.05PA םגד סופדנורג      
9 דמועל ש"קמ 01 קפסת רשא ע"וש      
ללוכ יזאפ-דח עונמ םע הבאשמה םירטמ      
עונמ תיטמוטוא הדובעל ילארגטניא ףוצמ      

10,000.00 10,000.00       1.00 לבכ םירטמ 01 ללוכו ס"כ 5.1 'חי   
      
,613 מ"בלפ יושע , עופישב ינכמ בוגמ     65.01.0040
,MSF, וא, AVEM וא "רבוה" תרצות גוסמ      
מ"מ 6 ןוניס חוורמ ,ךרע הווש וא  IVAS וא      
וא "רבוה" תרצות , הבבג ןסחד ללוכ      
    AVEM ,וא ,MSF, וא IVAS ךרע הווש וא  
הנקתה ללוכ ,דוקיפ חול ללוכ ,רשואמ      
דחוימה טרפמב טרופמכ לכה , תמלשומ      

420,000.00 420,000.00       1.00 .תוינכותבו 'חי   
      
םגד בוטרה רובב םיקצומ רורחיסל לברעמ     65.01.0050
    0741.22.90 DMS יקלח לכ ,ע"וש וא  
,מ"מ 022 רטוקב , 613 הטסורינ לברעמה      
רוביח לבכ ,הליבט ןונגנמ ,יפנכ וד לברעמ      
דע ,עונמ בוביס תוריהמ ,םינכמ םימטאו      
לבכ םירטמ 01 , טאווליק 9.0 ,ד"לס 0741      
ליפורפ לע הנקתהל סיסב ללוכ ריחמה.      

70,000.00 35,000.00       2.00 .מ"מ 06 וא מ"מ 05 המרה 'חי   
      
טרופמכ ,ותומלשב תוחיר לורטינל ןקתמ     65.01.0060
טרופמ ןונכת ללוכ ,דחוימה ינכטה טרפמב      
לכ ללוכ ןקתמה תקפסא ,ןנכתמה רושיאו      
הנקתהו דויצה רתיו  תרנצ , תכרעמה      
תנש תללוכ הדובעה. תרנצ ללוכ תמלשומ      

500,000.00 500,000.00       1.00 .םישרדנה םילופיטה לכ תוברל תוריש 'חי   
      

42,000.00 42,000.00       1.00 .ריווא רוסרפמוק 'חי  65.01.0070
      
      

1,712,000.00 10.56.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 33937   .../043 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     043 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,712,000.00 מהעברה      

      
      
חפנב ,חישק קיטסלפ היושע ,הבבג תלוכמ     65.01.0080
,דיגאתה תושירדל םאתהב ,ק"מ 5.1 דע      
הבבג תכיפשל םאתומ ,ןוילע יוסיכ םע      

8,000.00 8,000.00       1.00 .הלבוהו הריגסל תורשפאו 'חי   
1,720,000.00 .ינכמ ורטקלא דויצ 10.56 כ"הס  
1,720,000.00 .ינכמ ורטקלא דויצ 56 כ"הס  

      
ת מ י י ק  ש "ת  ק ו ר פ  18 ק ר פ       
      
ת מ י י ק  ש "ת  ק ו ר פ  10.18 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ םלשומ ןפואב תמייק  ש"ת קוריפ     81.01.0010
דויצהו תוסירהה יוניפ ,למשח רוביח קורפ      
עוציבו בוטרה רובה יולימ .רשואמ רתאל      

80,000.00 80,000.00       1.00 .בויבו םימ יווק ,םישרדנה םיקתינה לכ 'חי   
80,000.00 תמייק ש"ת קורפ 10.18 כ"הס  
80,000.00 תמייק ש"ת קורפ 18 כ"הס  

10155748.00 תילע הירבט בויבל הביאש תנחת כ"הס
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 33937   .../044 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 

05/12/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     044 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ     
    
רפעו תיתשת תודובע 10 קרפ      
    

                       218,700.00 רפעו תיתשת תודובע 10.10 קרפ תת    
    

            218,700.00 רפעו תיתשת תודובע 10 כ"הס              
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                      3,566,770.00 . 10.20 קרפ תת    
    

           3,566,770.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס              
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

0.5 קרפ תת 00.50 קרפ תת                                     
    

                        45,750.00 הדוספרה תואפו תיתחת םוטיא 10.50 קרפ תת    
ןוטבל תוקבדנ EPDH תועיריב            
    

                       144,500.00 הפצר תקיצי 20.50 קרפ תת    
    

                       191,500.00 תוריק תקיצי 60.50 קרפ תת    
    

                       384,900.00 ימינפ םוטיא 70.50 קרפ תת    
    

                        27,000.00 גג םוטיא 80.50 קרפ תת    
    

                        33,150.00 תוגג םוטיא זוקינ 90.50 קרפ תת    
    

            826,800.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס              
    
.הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                        70,000.00 .ליארנומ 10.60 קרפ תת    
    

                       178,750.00 .תומלוסו םיסכמ ,תוקעמ 20.60 קרפ תת    
    

                        69,500.00 .תותלד 30.60 קרפ תת    
    

            318,250.00 .הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס              
    
.האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                        13,855.00 .םימל םירזיבאו תורוניצ 10.70 קרפ תת    
    

                        10,110.00 .רורוויאו םיזקנ תכרעמ 30.70 קרפ תת    
    

                        11,995.00 .תויאורבת תועובק 40.70 קרפ תת    
 

קובץ: 33937   .../045 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     045 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                         4,720.00 .םשג ימ זוקינ 50.70 קרפ תת    
    

             40,680.00 .האורבת ינקתמ 70 כ"הס              
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                         7,200.00 ןוטב יסיסבו תוריפח 11.80 קרפ תת    
    

                         6,150.00 הרקב יאת 21.80 קרפ תת    
    

                        12,696.00 תיטסלפ למשח תרנצ 12.80 קרפ תת    
    

                        13,400.00 םילבכ תולעת 32.80 קרפ תת    
    

                         7,380.00 םילבכ תומלוס 42.80 קרפ תת    
    

                       107,550.00 )YX2N )EPLX  תשוחנ ילבכ 13.80 קרפ תת    
    

                        44,165.00 YBX2N  םיניירושמ תשוחנ ילבכ 33.80 קרפ תת    
    

                         6,190.00 םייולג תשוחנ יכילומ 53.80 קרפ תת    
    

                        23,038.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 קרפ תת    
    

                        23,480.00 I.C תוביתו למשח תוחולל הנבמ 16.80 קרפ תת    
    

                        10,044.00 C ןייפוא םיז"אמ 26.80 קרפ תת    
    

                        27,140.00 םית"מאמ 36.80 קרפ תת    
    

                        38,987.00 םינעגמו םירסממ 66.80 קרפ תת    
    

                        62,220.00 םיענתמ 76.80 קרפ תת    
    

                         1,030.00 םיחיטבמ יקתנמו םיכיתנ 86.80 קרפ תת    
    

                       139,445.00 הרקבו דוקיפ ירזיבא ,םילבק ,םיאנש 96.80 קרפ תת    
הדידמ ירישכמו            
    

                         1,674.00 עונמ תנגה 07.80 קרפ תת    
    

                         4,100.00 םייטנסרולפ הרואת יפוג 18.80 קרפ תת    
    

                        44,000.00 םינוש הרואת יפוג 28.80 קרפ תת    
    

                        14,800.00 םוריח תרואת יפוג 38.80 קרפ תת    
    

                        20,520.00 רואמ תודוקנ 48.80 קרפ תת    
    

                         4,953.00 עקת יתב תודוקנ 58.80 קרפ תת    
    

                           820.00 תונוש תודוקנ 68.80 קרפ תת    
קובץ: 33937   .../046 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     046 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                         3,500.00 תוקירסו ךמסומ קדוב תוקידב 78.80 קרפ תת    
תויפרגומרת            
    

                       192,000.00 יטמוטוא רוטרנג לזיד תודיחי 88.80 קרפ תת    
    

                        42,000.00 רוטרנג לזידל תקתשומ הפוח 98.80 קרפ תת    
    

                        21,000.00 רוטרנג לזיד תודיחי תנקתהו הלבוה 09.80 קרפ תת    
    

                        25,000.00 קלד ילכימ 19.80 קרפ תת    
    

            904,482.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס              
    
.חיט תודובע 90 קרפ      
    

                        84,000.00 .םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                         2,750.00 ץוח חיט 20.90 קרפ תת    
    

             86,750.00 .חיט תודובע 90 כ"הס              
    
.יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                       126,000.00 .ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת    
    

                       262,500.00 .םינדאו יופיח תודובע 20.01 קרפ תת    
    

                        35,150.00 .שיש יחטשמ 30.01 קרפ תת    
    

            423,650.00 .יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס              
    
.העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                        17,500.00 .דויס 10.11 קרפ תת    
    

                        19,600.00 .העיבצ 20.11 קרפ תת    
    

             37,100.00 .העיבצ תודובע 11 כ"הס              
    
.)םוינימולא( ןמוא תורגסמ 21 קרפ      
    

                        53,000.00 .םיסירתו םוינימולא תונולח 20.21 קרפ תת    
    

             53,000.00 .)םוינימולא( ןמוא תורגסמ 21 כ"הס              
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 33937   .../047 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     047 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

.ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                       130,000.00 .ןבא תודובע 10.41 קרפ תת    
    

            130,000.00 .ןבא תודובע 41 כ"הס              
    
שא יוביכו יוליג 43 קרפ      
    

                        14,122.00 םירוזיא תזכרל םירזיבא 11.43 קרפ תת    
    

                         2,400.00 שא יוליג תכרעמל טווחו יטמוטוא ןגייח 31.43 קרפ תת    
    

                        10,000.00 שא יוביכ תוכרעמ 02.43 קרפ תת    
    

             26,522.00 שא יוביכו יוליג 43 כ"הס              
    
הנבמ תרקב 53 קרפ      
    

0.53 קרפ תת 00.53 קרפ תת                                     
    

                        14,756.00 הקוצמו הצירפ יוליג 64.53 קרפ תת    
    

             14,756.00 הנבמ תרקב 53 כ"הס              
    
.רודיגו תוריק 04 קרפ      
    

                       230,750.00 .תויעלסו תוריק 70.04 קרפ תת    
    

                       113,458.00 .תכתמ תודובע 80.04 קרפ תת    
    

            344,208.00 .רודיגו תוריק 04 כ"הס              
    
.חותיפ - םישיבכ 15 קרפ      
    

                        37,500.00 .רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                        56,600.00 .םיעצמ 30.15 קרפ תת    
    

                       104,400.00 .טלפסא תודובע 40.15 קרפ תת    
    

            198,500.00 .חותיפ - םישיבכ 15 כ"הס              
    
.בויבו םימ יווק 75 קרפ      
    

                       912,560.00 .הביאשה תנחתל םירזיבאו תרנצ 10.75 קרפ תת    
    

                       132,900.00 תוחושו בויב תרנצ 30.75 קרפ תת    
 
 
 
 
 

קובץ: 33937   .../048 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     048 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                       120,120.00 .שא יוביכו םימ תקפסא 40.75 קרפ תת    
    

           1,165,580.00 .בויבו םימ יווק 75 כ"הס              
    
.ינכמ ורטקלא דויצ 56 קרפ      
    

                      1,720,000.00 .ינכמ ורטקלא דויצ 10.56 קרפ תת    
    

           1,720,000.00 .ינכמ ורטקלא דויצ 56 כ"הס              
    
תמייק ש"ת קורפ 18 קרפ      
    

                        80,000.00 תמייק ש"ת קורפ 10.18 קרפ תת    
    

             80,000.00 תמייק ש"ת קורפ 18 כ"הס              
10,155,748.00 תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 כ"הס                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 33937   .../049 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     049 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ    
   

            218,700.00 רפעו תיתשת תודובע 10 קרפ   
   

           3,566,770.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

            826,800.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

            318,250.00 .הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ   
   

             40,680.00 .האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

            904,482.00 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

             86,750.00 .חיט תודובע 90 קרפ   
   

            423,650.00 .יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

             37,100.00 .העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

             53,000.00 .)םוינימולא( ןמוא תורגסמ 21 קרפ   
   

            130,000.00 .ןבא תודובע 41 קרפ   
   

             26,522.00 שא יוביכו יוליג 43 קרפ   
   

             14,756.00 הנבמ תרקב 53 קרפ   
   

            344,208.00 .רודיגו תוריק 04 קרפ   
   

            198,500.00 .חותיפ - םישיבכ 15 קרפ   
   

           1,165,580.00 .בויבו םימ יווק 75 קרפ   
   

           1,720,000.00 .ינכמ ורטקלא דויצ 56 קרפ   
   

             80,000.00 תמייק ש"ת קורפ 18 קרפ   
   

10,155,748.00 תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 כ"הס             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 33937   .../050 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
05/12/2021
דף מס':     050 תיליע הירבט בויבל הביאש תנחת

  
הנבמ ךס  

10,155,748.00 תילע הירבט בויבל הביאש תנחת 10 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
10,155,748.00  יללכ כ"הס  

 1,726,477.16 מ"עמ %71  
 11,882,225.16 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 33937 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה


