
הטוספ תימוקמ הצעומ
הטוספ תימוקמ הצעומ
 
 

8220789-40 לט
0007152 1 .ד.ת הטוספ
 
 

04/06/2020
 

דף מס':     001 הטוספ רפכה ןיערג חותיפ
למשח תויתשתו חותיפ 'בע - 'א בלש 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ה י צ ל ט ס נ י א ו  ת ו ד ו ק נ  1.80 ק ר פ  ת ת       
ת י ל מ ש ח       
      
הנקתה ,הקפסא ללוכ ןלהל םיפיעסה ריחמ      
תודובעהו רזעה ירמוח לכ ללוכ .רוביחו      
ןקת ות ילעב  ויהי םירצומה לכ .םישורדה      
רצומ יבגל הטלחהה .רצומה יבג לע םיעבטומ      
לש םיידעלבה וילוקישל הנותנ ךרע הווש      
.ויגיצנ וא / ו ןימזמה      
      
וא םילכב תרנצל הלעת לש הביצח/הריפח     08.1.010
ללוכ מ"ס 06 דע בחורו מ"ס 011 קמועב תרנצ      
,םיקולב יוסיכ  ,טרפ יפל לוח יוסיכו  לוח דופיר      
קוליס  מ"ס 02 לש תובכשב קודיה ןומיס טרס      

  5,200.00    40.00   130.00 'פמוק  לכה עקרק יפדוע רטמ   
      
התקמעה רובע ל"נה הריפחה ריחמל תפסות     08.1.015

  3,120.00    24.00   130.00 .מ"ס 051 דע רטמ   
      
רובע הביצחה וא הריפחה ריחמל תפסות     08.1.020
,הפס ינבא ,קוריפ ללוכ םייק שיבכ תחיתפ      
בצמל ותרזחהו ונוקית ללוכ טלפסא רוסינ      
םויס רחאל חקפמה תיחנה יפל םדוקה      

  6,240.00    48.00   130.00 .תרנצה תחנהו הריפחה רטמ   
      
מ"מ 08 רטוקב יעקרק תת יטסלפ רוניצ     08.1.025
ע"ש וא הרבוק סופיטמ הלופכ ןפוד ירושרש      

  1,280.00    12.80   100.00 .הכישמ טוח ללוכ הריפחב חנומ רטמ   
      
דוסי תקיציב חנומ ףכירמ סופיטמ יטסלפ רוניצ     08.1.030

    320.00     6.40    50.00 .מ"מ 23 רטוקב דומע רטמ   
      
ריק תקיציב חנומ ףכירמ סופיטמ יטסלפ רוניצ     08.1.035

    256.00     3.20    80.00 . מ"מ 52 רטוקב הריפחב וא רטמ   
      
ןטובמו ןקתומ )ןרוגע( שימג חוטש למשח לבכ     08.1.040
תואספוק , הדוקנה ריחמב םילולכ תוגופב      
הרואת ףוגל הספוק ןיב רוביח, תופעתסה      

    448.00     5.60    80.00 ר"ממ 5.1X3 רטמ   
      
      
      

 16,864.00 1.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5126   .../002 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הטוספ תימוקמ הצעומ
הטוספ תימוקמ הצעומ
 
 

8220789-40 לט
0007152 1 .ד.ת הטוספ
 
 

04/06/2020
דף מס':     002 הטוספ רפכה ןיערג חותיפ

למשח תויתשתו חותיפ 'בע - 'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 16,864.00 מהעברה      

      
      
ןטובמו ןקתומ )ןרוגע( חוטש לבכ רוביח תדוקנ     08.1.041
תואספוק , הדוקנה ריחמב םילולכ תוגופב      

    624.00   104.00     6.00 .תופעתסה 'קנ   
      
תופעתסה תואספוק ןיב רבחמ למשח לבכ     08.1.045

    560.00    11.20    50.00 ר"ממ YX2N6X5 רטמ   
      

  4,000.00    40.00   100.00 .ר"ממ YX2N61X4 ץוח תרואתל למשח לבכ רטמ  08.1.050
      
,ר"ממ 53 ךתחב רוזש ףושח הקראה ךילומ     08.1.055

  1,600.00    16.00   100.00 .הלעתב חנומ וא הריפחב חנומ רטמ   
      
001 קמוע מ"ס 08 רטוקב הלוגע רבעמ תכירב     08.1.060
5.21 הסכמ  ללוכ  תועבט יתשמ היונב מ"ס      
קודיהו יולימ ,הנקתה ,הריפח ללוכ ןוט      

  1,280.00   640.00     2.00 .טלפמוק 'חי   
      
מ"מ 91 רטוקב הדלפמ הקראה תדורטקלא     08.1.065
עקרקל תיכנאה התרדחה ללוכ רטמ 4 קמועו      
יקלח ןיב םירבחמ ,חודיק ישאר ןכו      
מ"ס 04 רטוקב תרוקיב תחושו הדורטקלאה      

    800.00   400.00     2.00 .ץצח תאלוממ 'חי   
      
ללוכ תיתכתמ םימ תרנצל הקראה ךילומ רוביח     08.1.075

    120.00   120.00     1.00 .4"  רטוקל דע הדבכ הלש 'חי   
      
בלשב ןלבקה י"ע עצובמה ןקתמה לכ תרבעה     08.1.080
םולשת ללוכ קדוב סדנהמ לש רושיאו הקידב א      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק .םייוקילה ןוקיתו קדובה יוויל ,הקידבה רובע   
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל ןוטב דוסי      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה      
רזעה ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה      
      
      
      
      
      

 27,448.00 1.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 5126   .../003 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הטוספ תימוקמ הצעומ
הטוספ תימוקמ הצעומ
 
 

8220789-40 לט
0007152 1 .ד.ת הטוספ
 
 

04/06/2020
דף מס':     003 הטוספ רפכה ןיערג חותיפ

למשח תויתשתו חותיפ 'בע - 'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 27,448.00 מהעברה      

      
      
יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.1.086
ןוטבמ קוצי 'מ 2.1 דע הבוגב 580.1.80 ףיעס      

  2,048.00   512.00     4.00 'פמוק מ"ס .מ"ס 021/03/07 תודימב  
 29,496.00 תילמשח היצלטסניאו תודוקנ 1.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 29,496.00 למשח תודובע 80 כ"הס  
קובץ: 5126   .../004 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הטוספ תימוקמ הצעומ
הטוספ תימוקמ הצעומ
 
 

8220789-40 לט
0007152 1 .ד.ת הטוספ
 
 

04/06/2020
דף מס':     004 הטוספ רפכה ןיערג חותיפ

למשח תויתשתו חותיפ 'בע - 'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ע ב צ ו  ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ו ר י ק ל  ט כ י ל ש ו  ח י ט  1.90 ק ר פ  ת ת       
      
00.1 לעמ םיחטשב םייק קלח ץוח חיט ינוקית     09.1.010

  5,280.00    88.00    60.00 ףפור/םוגפ םייק חיט תרסה  תוברל ר"מ ר"מ   
      
ע"ש וא "04MT" ילירקא ינועבצ טכילש     09.1.020
ילירקא דוסי תוברל ץוח תוריק לע ןידע םקרמב      
טכילש תיתשת תוברל ג"ע טכילשה ןווגב      

  6,240.00   104.00    60.00 )שרדייו הדימב( רשיימ ר"מ   
 11,520.00 ץוח תוריקל טכילשו חיט 1.90 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  י ר צ ו מ  ת ע י ב צ  2.90 ק ר פ  ת ת       
      
תונולח לע ע"ש וא עוקר "ןוטרמה" עבצ     09.2.010
תכתמה יוקינ תוברל ,רלורב תכתמ תותלדו      
ישומיש בר דוסי תבכש ,לק שוטילו םינמושמ      
יפל עבצ ,ע"ש וא עוקר "ןוטרמה" תובכש יתשו      

  1,392.00    69.60    20.00 ןנכתמה תריחב ר"מ   
      
/ תוקעמ לע ע"ש וא עוקר "ןוטרמה" עבצ     09.2.020
תוברל ,רלורב תכתמ םירעש / םיגרוס / תורדג      
דוסי תבכש ,לק שוטילו םינמושמ תכתמה יוקינ      
וא עוקר "ןוטרמה" תובכש יתשו ישומיש בר      

  5,379.20    65.60    82.00 ןנכתמה תריחב יפל עבצ ,ע"ש רטמ   
  6,771.20 תורגסמ ירצומ תעיבצ 2.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 18,291.20 עבצו חיט תודובע 90 כ"הס  
קובץ: 5126   .../005 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הטוספ תימוקמ הצעומ
הטוספ תימוקמ הצעומ
 
 

8220789-40 לט
0007152 1 .ד.ת הטוספ
 
 

04/06/2020
דף מס':     005 הטוספ רפכה ןיערג חותיפ

למשח תויתשתו חותיפ 'בע - 'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
,ךרד תרוצ :תוללוכ ףוצירה תודובע לכ :הרעה      
מ"ס 5 לוח ,מ"ס 02 עצמ      
      
5 יבועב תרסונמ ןיעמ'ג תיעבט ןבאב ףוציר     40.1.010
ןבאה תודימו שיטלט וא םסמסמ דוביע  ,מ"ס      
:תוברל ,טרפ האר - חטשב םייקה תמגודכ ויהי      
,מ"ס 5 יבועב תרשיימ לוח וא םוסמוס תבכש      
5 יבועב ןכומ רפושמ )טיט( טנמצ טלמ תבכש      

321,200.00   440.00   730.00 מ"ס ר"מ   
      
ןבאמ מ"ס 04 בחורב תיעופיש וד הלעת ףוציר     40.1.020
דוביע ,מ"ס 5 יבועב תרסונמ ןיעמ'ג תיעבט      
תמגודכ ויהי ןבאה תודימו שיטלט וא םסמסמ      
תבכש :תוברל ,טרפ האר - חטשב םייקה      
תבכש ,מ"ס 5 יבועב תרשיימ לוח וא םוסמוס      
מ"ס 5 יבועב ןכומ רפושמ )טיט( טנמצ טלמ      

 48,400.00   440.00   110.00 טלמב ברועמ מ"ס 5 יבוע לוח תבכש ללוכ רטמ   
      
םוחיתל 02/02 היומס הרוגח רובע תפסות     40.1.030

    480.00    24.00    20.00 ףוציר רטמ   
      
,לזרב תקצימ ,ףוצירל 'רדה' םגד החושל הסכמ     40.1.040
תרצות 6701611 ט"קמ ,מ"ס 06/06 תודימב      
ףוציר םוחיתל  רשואמ ע"ש וא גנוטיא תרבח      

  4,800.00   800.00     6.00 תובלתשמ םינבאמ 'חי   
374,880.00 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 1.04 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  2.04 ק ר פ  ת ת       
      
ריקב( םיכבדנו תוריקב םייתדוקנ םינוקית     40.2.030
תמייק אמגוד יפל ןבאה דוביע גוס .)םייק      

  6,400.00   320.00    20.00 הדובעה תמלשהל שרדנה לכ תא תוברל רתאב ר"מ   
      
ללוכ תיעבט ןבאב הרואת דומעל סיסב יופיח     40.2.040

  1,824.00   304.00     6.00 רתאב םייקה תמגודכ גניפוק ר"מ   
  8,224.00 תוריק 2.04 כ"הס  

      
      
      
      

383,104.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס  
קובץ: 5126   .../006 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הטוספ תימוקמ הצעומ
הטוספ תימוקמ הצעומ
 
 

8220789-40 לט
0007152 1 .ד.ת הטוספ
 
 

04/06/2020
דף מס':     006 הטוספ רפכה ןיערג חותיפ

למשח תויתשתו חותיפ 'בע - 'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוניפ תוללוכ הסירההו קוריפה תודובע לכ      
ןסחמל רזוח שומישל םינתינה םיטנמלאה      
רתאל תלוספה לכ יוניפו ,תימוקמה תושרה      
ללוכ ,תימוקמה תושרה י"ע רשואמ הכיפש      
.תורגא םולשת      
      

    180.00    12.00    15.00 םייק טלפסא רוסינ רטמ  51.1.010
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.1.020

  9,120.00    16.00   570.00 קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      

  9,540.00    36.00   265.00 תיעבט ןבא ןבא גוסמ ףוציר קוריפ ר"מ  51.1.030
      

  8,624.00    61.60   140.00 ןבא תותיזחל שוטיל/לוח יוקינ ר"מ  51.1.040
 27,464.00 קוריפו הנכה תודובע 1.15 כ"הס  

      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.2.010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 51      

  8,960.00   128.00    70.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
  8,960.00 אבומ יולימו םיעצמ 2.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 36,424.00 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  
467,315.20 למשח תויתשתו חותיפ 'בע - 'א בלש כ"הס

קובץ: 5126   .../007 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הטוספ תימוקמ הצעומ
הטוספ תימוקמ הצעומ
 
 

8220789-40 לט
0007152 1 .ד.ת הטוספ
 
 

04/06/2020
דף מס':     007 הטוספ רפכה ןיערג חותיפ

ילנויצפוא - חותיפו למשח 'בע תמלשה - 'ב בלש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ה י צ ל ט ס נ י א ו  ת ו ד ו ק נ  1.80 ק ר פ  ת ת       
ת י ל מ ש ח       
      
הנקתה ,הקפסא ללוכ ןלהל םיפיעסה ריחמ      
תודובעהו רזעה ירמוח לכ ללוכ .רוביחו      
ןקת ות ילעב  ויהי םירצומה לכ .םישורדה      
רצומ יבגל הטלחהה .רצומה יבג לע םיעבטומ      
לש םיידעלבה וילוקישל הנותנ ךרע הווש      
.ויגיצנ וא / ו ןימזמה      
      
בלשב ןלבקה י"ע עצובמה ןקתמה לכ תרבעה     08.1.080
םולשת ללוכ קדוב סדנהמ לש רושיאו הקידב א      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק .םייוקילה ןוקיתו קדובה יוויל ,הקידבה רובע   
      
דוסי תפלחה ללוכ ,םייק הרואת דומע קוריפ     08.1.087
ןבא ןוקית , םיקדהמ תספוק תנקתה , דומע      

 10,880.00   640.00    17.00 'פמוק בצמה תרזחהו  
      
הביצח ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.1.090
לבכ תלחשהו תרנצ תחנה דומעה דוסיב      
תרנצ לע ןוטב תקיציו הקראה ךילומו למשח      
לבכ רוביח  םדוקה ובצמל דוסיה תרזחהו      
ת"מאמ תפסוה ללוכ הקראה ךילומו למשח      
    A61X3 הרואת וקמ השדח תופעתסה רובע  
םירמוחהו תודובעה לכ ללוכ ריחמה םייק      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק 'פמוק הדובע תמלשהל םישורדה  
      
ןפוד  יבוע מ"מ 2 םח ןוולגב ןבלוגמ חפ תלעת     08.1.095
תבכשב העובצו הרוגס מ"ס 6X01 תודימב      
םיאתמ יפוס עבש תובכש יתשבו רשקמ עבצ      
:ללוכ ןימזמה תריחב יפל ןווגב תימי הריוואל      
,תותשק ,םירובח ,תויוז ,תוניפ ,םיתמצ      
ללוכ םיקוזח ,םיכמות תולוזנוק ןכו ,םיכפשמ      
ילניגרוא לכה תילניגרוא הקראה תדוקנ      
NNAMRETTEB תרצות ריקל הנקתהל      

    320.00    32.00    10.00 .)ע.ד.מ :ןאובי( OBO רטמ   
      
העוקש הנקתהל תיטסלפ תופעתסה תספוק     08.1.100
םיקדהמו הליסמ ללוכ 56PI המוטא ריקב      

  1,200.00   200.00     6.00 ר"ממ 4 םיכילומו יזאפ תלת לגעמ רובע 'חי   
 14,400.00 תילמשח היצלטסניאו תודוקנ 1.80 כ"הס  

      
      
      

קובץ: 5126   .../008 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הטוספ תימוקמ הצעומ
הטוספ תימוקמ הצעומ
 
 

8220789-40 לט
0007152 1 .ד.ת הטוספ
 
 

04/06/2020
דף מס':     008 הטוספ רפכה ןיערג חותיפ

ילנויצפוא - חותיפו למשח 'בע תמלשה - 'ב בלש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  י פ ו ג  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
הקפסא םיללוכ ל"נה הרואתה יפוג ריחמ      
לכו םילבק ,תורונ ,הקלדה דויצ ללוכ הנקתהו      
דויצה לכו הרואתה ףוגב םישורדה םירזיבאה      
םיפוגה לכ .ותנקתה רובע םיושרדה םירמוחהו      
תרצות םיינורטקלא םיקנשמב ודייוצי      
    MARSO וא XINODIRT.  
      
תרואתל רטמ 5.2 הבוגב הרואת דומע     08.2.010
םוינימולאמ מ"מ 031/06 תודימב גרודמ,שרגמ      
עבצ תובכש יתשבו רשקמ עבצ תבכשב עובצ      
ללוכ,ןימזמה תריחב יפל ןווגב רונתב יפוס      
טרפ יפל רשנ:םגד ה.ל.פ ,דויצ את ,דוסי תטלפ      
רשואמ חטשב םייקה תמגוד םיטרפ תינכותב      
הנקתהו רוביח ,קוזיח ,הדמעה ,הלבוה ללוכ      

 24,480.00 1,440.00    17.00 .ףונמה תויולע ללוכ ,םימלשומ 'חי   
      
הנקתהל A61, AK6 דע יבטוק וד ת"מאמ     08.2.015

    408.00    24.00    17.00 .הרואת דומע לש דויצה חתפב 'חי   
      
הנקתהל LLAMS DEL ALLIV הרואת ףוג     08.2.020
הנקתהל ןא דצמ עורז לע וא דומע שאר לע      
, W03 : קפסה 62/04 תודימב ריק לע הדומצ      
    K0003 , 56 : תומיטא תגרדב תיכוכז ילבPI  

 13,440.00   640.00    21.00 דריל ץינייטש :ןאובי 'חי   
 38,328.00 הרואת יפוג 2.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 52,728.00 למשח תודובע 80 כ"הס  
קובץ: 5126   .../009 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הטוספ תימוקמ הצעומ
הטוספ תימוקמ הצעומ
 
 

8220789-40 לט
0007152 1 .ד.ת הטוספ
 
 

04/06/2020
דף מס':     009 הטוספ רפכה ןיערג חותיפ

ילנויצפוא - חותיפו למשח 'בע תמלשה - 'ב בלש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ע ב צ ו  ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ו ר י ק ל  ט כ י ל ש ו  ח י ט  1.90 ק ר פ  ת ת       
      
00.1 לעמ םיחטשב םייק קלח ץוח חיט ינוקית     09.1.010

  2,640.00    88.00    30.00 ףפור/םוגפ םייק חיט תרסה  תוברל ר"מ ר"מ   
      
ע"ש וא "04MT" ילירקא ינועבצ טכילש     09.1.020
ילירקא דוסי תוברל ץוח תוריק לע ןידע םקרמב      
טכילש תיתשת תוברל ג"ע טכילשה ןווגב      

  7,280.00   104.00    70.00 )שרדייו הדימב( רשיימ ר"מ   
  9,920.00 ץוח תוריקל טכילשו חיט 1.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  9,920.00 עבצו חיט תודובע 90 כ"הס  
קובץ: 5126   .../010 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הטוספ תימוקמ הצעומ
הטוספ תימוקמ הצעומ
 
 

8220789-40 לט
0007152 1 .ד.ת הטוספ
 
 

04/06/2020
דף מס':     010 הטוספ רפכה ןיערג חותיפ

ילנויצפוא - חותיפו למשח 'בע תמלשה - 'ב בלש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק  2.04 ק ר פ  ת ת       
      
,החוטש תיזח םע ,ךומנ ,טקל ןבאמ ריק     40.2.010
:ללוכ .'מ 2 דע הבוגב חטשב םייקה תמגודכ      
דוביע ,םירפת ,םיזקנ ,דוסי ,הביצח/הריפח 'בע      
ירלונרג יולימ ,ןויזו תוזאפ םע ןוטבמ ריק שאר      
,זוקינ תעירי/השבי הינבמ זקנ ,ריקה בגב      
רתי לכו לוחיכ ,הרישק תשרו םינבאה תרישק      
תוינכתב טרופמכ ריקה עוציב ךרוצל תודובעה      

  7,728.00   552.00    14.00 .טרפמבו ק"מ   
      
05 הבוג דע )םייק ריקב( ריק שאר תמלשה     40.2.020
גניפוקו םינפ וד ,גוס לכמ ןבא תיינב י"ע ,מ"ס      
תושרדנה תונכהה לכ ללוכ ,תוזאפ םע ןבאמ      
תסנכהו חודיק ,הפיטש ,יוקינ ,תותיס תוברל      

  2,408.00   344.00     7.00 .םייקה ריקה תמגודכ לכה ,ןויזו םיצוק רטמ   
 10,136.00 תוריק 2.04 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  3.04 ק ר פ  ת ת       
      
בוליש יפל ררוחמ וא םוטא םוינימולאמ רותסמ     40.3.010

 32,160.00   536.00    60.00 ע"ש וא "רודילרט" תרבח תרצות ,שרדנ ר"מ   
 32,160.00 תונוש 3.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 42,296.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס  
קובץ: 5126   .../011 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הטוספ תימוקמ הצעומ
הטוספ תימוקמ הצעומ
 
 

8220789-40 לט
0007152 1 .ד.ת הטוספ
 
 

04/06/2020
דף מס':     011 הטוספ רפכה ןיערג חותיפ

ילנויצפוא - חותיפו למשח 'בע תמלשה - 'ב בלש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ם י ל ס פ ס  1.24 ק ר פ  ת ת       
      
תא ,הלבוה ,הקפסא :םיללוכ םירצומה יריחמ      
הנקתה תוברל ןרציה טרפמב ראותמה לכ      
חטשה תרזחהו סוסיב ,)ןנכתמ טרפמ רדעהב(      
םינוולוגמ ויהי תכתמה ירצומ לכ .ותומדקל      
תוברל ,םלשומ רמג דע לכה .רונתב םיעובצו      
.ותומדקל חטשה תרזחה      
      
"םי לג" תמגודכ - שיגנ - ץעו תכתמ לספס     42.1.010
,רשואמ ע"ש וא "אכירא םחש" תרבח תרצות      
תושיגנ ןקתל םימאתומ ויתודימו לספסה הנבמ      

  9,760.00 1,952.00     5.00 1918 'חי   
      
הסכמ ללוכה "סוטול" םגד ןוטב ןותפשא     42.1.020
תרשרשב רושק ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ      

  1,968.00   984.00     2.00 רשואמ ע"ש וא "אכירא םחש" תרבח תרצות 'חי   
 11,728.00 םילספס 1.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 11,728.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס  
קובץ: 5126   .../012 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הטוספ תימוקמ הצעומ
הטוספ תימוקמ הצעומ
 
 

8220789-40 לט
0007152 1 .ד.ת הטוספ
 
 

04/06/2020
דף מס':     012 הטוספ רפכה ןיערג חותיפ

ילנויצפוא - חותיפו למשח 'בע תמלשה - 'ב בלש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ד י ג  ת ו ד ו ב ע  44 ק ר פ       
      
ת ו ק ע מ  ,ת ו ח י ט ב  ת ו ק ע מ  1.44 ק ר פ  ת ת       
ם י ז ח א מ  ,ה כ ל ו ה       
      
י"ת תושירדל םימאות ויהי רודיגה 'בע :הרעה      
הנקתהו הקפסא תללוכ הדובעה ,,2412 2411      
,חטשב תודימל המאתה ללוכ תמלשומ      
תכתמה יקלח לכ ןווליג ,םישרדנה םיעופישלו      
עבצב העיבצ ,819 י"ת יפל םח ץבאב הליבטב      
,דחוימה טרפמה יפל וא רונתב יולק רטסאילופ      
4" רטוקב חודיק וא ,םתקיציו תודוסיל הריפח      
ויהי םישפשפו םירעש .ןוגיע םשל ריק שארב      
םייושע ,תולעמ 081 לש החיתפל םימיאתמ      
םבוציעב םימאות ,םיגרוס םע ליפורפ תרגסמ      
םייטורח םיריצ וללכיו ,םהילא הכומסה רדגל      
.היילת לוענמו ןותחתו ןוילע לעונ      
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.1.010
הבוגב רשואמ ע"ש וא "ללהנ" םגד "ילרוא      
הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולגמ ,'מ 01.1      

 10,896.00   363.20    30.00 רונתב רטמ   
      
רשואמ ע"ש וא "תינח" םגד יפנכ וד רעש     44.1.020
םע 'מ 2.2X 5.4 תודימב ,ילרוא 'בח תרצות      
םינטובמה מ"מ 4/001/001 ליפורפמ םידומע      

  6,000.00 6,000.00     1.00 מ"ס 08/08/08 תודימב ןוטב תודוסיל 'חי   
      
רשואמ ע"ש וא "תינח" םגד שפשפ רעש     44.1.030
םגד ,מ 2X 5.1 תודימב ,ילרוא 'בח תרצות      
,רשואמ ע"ש וא ילרוא 'בח תרצות תינח      
תורוניצמ םיבצינ ,מ"מ 2.2/04/06 תרגסמ      
תוברל ,מ"מ 99 לש חוורמב 4/3"/.2 2 רטוק      
ליפורפ וא 2"/6.2 רטוק רוניצמ םידומע      
ןוטב תודוסיל םינטובמ ,מ"מ 6.2/08/08      

  2,240.00 2,240.00     1.00 לוזרפו מ"ס 04/04/04 תודימב 'חי   
 19,136.00 םיזחאמ ,הכלוה תוקעמ ,תוחיטב תוקעמ 1.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

 19,136.00 רודיג תודובע 44 כ"הס  
קובץ: 5126   .../013 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הטוספ תימוקמ הצעומ
הטוספ תימוקמ הצעומ
 
 

8220789-40 לט
0007152 1 .ד.ת הטוספ
 
 

04/06/2020
דף מס':     013 הטוספ רפכה ןיערג חותיפ

ילנויצפוא - חותיפו למשח 'בע תמלשה - 'ב בלש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ה ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.2.010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 51      

  6,400.00   128.00    50.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
  6,400.00 אבומ יולימו םיעצמ 2.15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
קודיהו רוזיפ ,הלבוה םיללוכ םיטלפסאה יריחמ      
      

     97.14    16.19     6.00 .שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  51.3.020
      
1 לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     51.3.030

    360.00     2.00   180.00 ר"מל רטיל ר"מ   
      
5 יבועב תרשקמ )4/3"( טלפסא ןוטב תבכש     51.3.040

  6,480.00    36.00   180.00 קודיהו רוזיפ תוברל ,מ"ס ר"מ   
      
רועשב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     51.3.050

    288.00     1.60   180.00 ר"מל רטיל 52.0 ר"מ   
      
)4/3"( הנוילע תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.3.060

  6,480.00    36.00   180.00 מ"ס 5 יבועב ר"מ   
 13,705.14 טלפסא תודובע 3.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 20,105.14 תובחרו םישיבכ הלילס 15 כ"הס  
155,913.14 ילנויצפוא - חותיפו למשח 'בע תמלשה - 'ב בלש כ"הס

קובץ: 5126   .../014 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הטוספ תימוקמ הצעומ
הטוספ תימוקמ הצעומ
 
 

8220789-40 לט
0007152 1 .ד.ת הטוספ
 
 

04/06/2020 )זוכיר( 
דף מס':     014 הטוספ רפכה ןיערג חותיפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

למשח תויתשתו חותיפ 'בע - 'א בלש 10 הנבמ     
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                              29,496.00 תילמשח היצלטסניאו תודוקנ 1.80 קרפ תת    
    

                 29,496.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
    
עבצו חיט תודובע 90 קרפ      
    

                              11,520.00 ץוח תוריקל טכילשו חיט 1.90 קרפ תת    
    

                               6,771.20 תורגסמ ירצומ תעיבצ 2.90 קרפ תת    
    

                 18,291.20 עבצו חיט תודובע 90 כ"הס                
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             374,880.00 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 1.04 קרפ תת    
    

                               8,224.00 תוריק 2.04 קרפ תת    
    

                383,104.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

                              27,464.00 קוריפו הנכה תודובע 1.15 קרפ תת    
    

                               8,960.00 אבומ יולימו םיעצמ 2.15 קרפ תת    
    

                 36,424.00 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                
   467,315.20 למשח תויתשתו חותיפ 'בע - 'א בלש 10 כ"הס                            

    
- חותיפו למשח 'בע תמלשה - 'ב בלש 20 הנבמ     
ילנויצפוא       
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                              14,400.00 תילמשח היצלטסניאו תודוקנ 1.80 קרפ תת    
    

                              38,328.00 הרואת יפוג 2.80 קרפ תת    
    

                 52,728.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
 
 
 

קובץ: 5126   .../015 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הטוספ תימוקמ הצעומ
הטוספ תימוקמ הצעומ
 
 

8220789-40 לט
0007152 1 .ד.ת הטוספ
 
 

04/06/2020
דף מס':     015 הטוספ רפכה ןיערג חותיפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

עבצו חיט תודובע 90 קרפ      
    

                               9,920.00 ץוח תוריקל טכילשו חיט 1.90 קרפ תת    
    

                  9,920.00 עבצו חיט תודובע 90 כ"הס                
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                              10,136.00 תוריק 2.04 קרפ תת    
    

                              32,160.00 תונוש 3.04 קרפ תת    
    

                 42,296.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                              11,728.00 םילספס 1.24 קרפ תת    
    

                 11,728.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
רודיג תודובע 44 קרפ      
    

                              19,136.00 ,הכלוה תוקעמ ,תוחיטב תוקעמ 1.44 קרפ תת    
םיזחאמ            
    

                 19,136.00 רודיג תודובע 44 כ"הס                
    
תובחרו םישיבכ הלילס 15 קרפ      
    

                               6,400.00 אבומ יולימו םיעצמ 2.15 קרפ תת    
    

                              13,705.14 טלפסא תודובע 3.15 קרפ תת    
    

                 20,105.14 תובחרו םישיבכ הלילס 15 כ"הס                
   155,913.14 - חותיפו למשח 'בע תמלשה - 'ב בלש 20 כ"הס                            

ילנויצפוא       
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הטוספ תימוקמ הצעומ
הטוספ תימוקמ הצעומ
 
 

8220789-40 לט
0007152 1 .ד.ת הטוספ
 
 

04/06/2020
דף מס':     016 הטוספ רפכה ןיערג חותיפ

  
לכה ךס  

   623,228.34 החנה בושיחל םוכס  
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    
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ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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