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תויומכ בתכ
 

 
17/10/2021

 
דף מס':     001 הבצחמה תנוכש- הטוספ

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  :20 ק ר פ  10 ק ר פ       
ם י כ מ ו ת       
      
ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגב ,02-ב ןוטבמ דבוכ - םיכמות תוריק     01.01.0031
.טקל ןבא/תיארפ ןבאמ םיבכרומ ,'מ 10.4 לעמ      
,םירפת ,םיזקנ ,דוסי ,הביצח/הריפח 'בע :ללוכ      
יולימ ,ןויזותוזאפ םע ןוטבמ ריק שאר דוביע      
תעירי/השבי הינבמ זקנ ,ריקה בגב ירלונרג      
עוציב ךרוצל תודובעה רתי לכו לוחיכ ,זוקינ      

547,560.00   540.00 1,014.00 .טרפמבו תוינכתב טרופמכ ריקה ק"מ   
547,560.00 םיכמות תוריק 10.10 כ"הס  
547,560.00 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע :20 קרפ 10 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  20 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םיגוסמ תלוספ יוניפו הסמעה הריפח     02.02.0005

 54,060.00    20.00 2,703.00 .רשואמ הכיפש רתאל ק"מ   
      

 42,920.00    20.00 2,146.00 .ק"מ 000,01 דע עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  02.02.0030
      
דע לש הבוגל םיחטש לש רקובמ קודיהו רושיי     02.02.0180
רמוח( תובכשב יולימ וא/ו הריפחב מ"ס 04      

 12,600.00     7.00 1,800.00 .)'חיה ריחמב לולכ יולימה ק"מ   
109,580.00 רפע תודובע 20.20 כ"הס  

      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  30.20 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     02.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 58,560.00   122.00   480.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
51 דע הבכש יבועב תוכרדמב  'א גוס עצמ     02.03.0030
יפל 001% לש רקובמ קודיהה רחאל ,מ"ס      

 30,378.00   122.00   249.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   
      
      
      
      
      
      

 88,938.00 30.20.10 קרפ תתב הרבעהל
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17/10/2021
דף מס':     002 הבצחמה תנוכש- הטוספ

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 88,938.00 מהעברה      

      
      
רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     02.03.0110
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      
תוברל .)קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה      
דרשמה י"ע רשואמה לעפממ רזחוממ רמוח      

210,000.00    60.00 3,500.00 .הביבסה תנגהל ק"מ   
298,938.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.20 כ"הס  
408,518.00 חותיפו םישיבכ 20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

956,078.00 1 הנבמ כ"הס
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17/10/2021
דף מס':     003 הבצחמה תנוכש- הטוספ

2 הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ד ב ו כ -ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגב , 02- ב ןוטבמ דבוכ - םיכמות תוריק     02.01.0030
.טקל ןבא/תיארפןבאמ םיבכרומ ,'מ 0.4 דע      
,םיזקנ ,דוסי ,הביצח/הריפח 'בע :ללוכ      
תוזאפ םע ןוטבמ ריקשאר דוביע ,םירפת      
הינבמ זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו      
תודובעה רתי לכו לוחיכ ,זוקינ תעירי/השבי      
טרפמבו תוינכתב טרופמכ ריקה עוציב ךרוצל      
תוקייודמ תויומכו רוטקורטסנוק יטרפ -      

 72,360.00   603.00   120.00 רוטקורטסנוקמ ולבקתי ק"מ   
 72,360.00 דבוכ-םיכמות תוריק 10.20 כ"הס  

      
ת ו ר י ק ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  20.20 ק ר פ  ת ת       
ן י י ו ז מ  ן ו ט ב -ר ד ג       
      
אלל , 03- ב ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     02.02.0010
,דוסי ,הזרןוטב ,רפע תודובע ללוכ .ןבא יופיח      
בגב ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז, םירפת ,םיזקנ      
ךרוצל םישורדה םירמוחהתודובעה לכו ריקה      
. תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה עוציב      
תוקייודמ תויומכו רוטקורטסנוק יטרפ-      

 36,375.00 1,455.00    25.00 רוטקורטסנוקמ ולבקתי ק"מ   
      
04 לש ללוכ יבועב "ןויקינ" רדג הבישי ריק     02.02.0021
שיטלט דוביעב תילילג ריג ןבא יופיח .מ"ס      
ןוטבה גוס .לוחיכ ללוכ םיכבדנב תתתוסמ      
ריקה דוסיל הריפח ,ןויז ללוכ ריחמה .03-ב      
דע םינפ וד יופיצ ,רזוח יולימ ,דוסיה תקיציו      
הבוג ,םיזקנ ,םירפת ,ינשה דצב מ"ס 05      
עקרק סלפממ דדמייו מ"ס 06 דע ריקה      
2D ילכירדא טרפ יפל לכה .הכרדמ/יפוס      
תוקייודמ תויומכו רוטקורטסנוק יטרפ-      

 27,800.00   556.00    50.00 רוטקורטסנוקמ ולבקתי רטמ   
 64,175.00 ןייוזמ ןוטב-רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20 כ"הס  

      
ש א ר  י כ ב ד נ ו  ם י י ו פ י ח  40.20 ק ר פ  ת ת       
)ג נ י פ ו ק (      
      
ריג ןבאב קשמ תורצח תוריק רובע יופיח     02.04.0006
,תנוולוגמ ןויז תשר ללוכ .תתתוסמ תילילג      
יפ לע שרדנה לכו לוחיכ ,םינבא תרישק ,ןוגיע      
טרפמהו רוטקורטסנוק יטרפ ,3L טרפ      

 21,330.00   270.00    79.00 דחוימה ר"מ   
      
      
      
      
      

 21,330.00 40.20.20 קרפ תתב הרבעהל
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17/10/2021
דף מס':     004 הבצחמה תנוכש- הטוספ

2 הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 21,330.00 מהעברה      

      
      
:תוברל ,םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     02.04.0036
תבכשו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת הצברה      
רצחב םיימינפ תוריק רובע הרוחש הטכילש      
יפל .למשח תונוראל תוחמוגבו תויתשת      
טרפמבו תוינכותב ,3L טרפב שרדנה      

 12,560.00   157.00    80.00 .דחוימה ר"מ   
      
ןבאמ )גניפוק( שאר יכבדנ     02.04.0040
- מ"ס 04 דע בחורב תיארפ/"ימאח"/הרוסנ      
לכב שיטלט ןבאה דוביע ,מ"ס 8 "הארנ" יבוע      
לכה .ןבאה ןווגב לוחיכ ללוכ ,תוארנה תואפה      

 10,948.00   119.00    92.00 .לכירדאה תשירדו טרפ יפל רטמ   
      
ריג טקל ןבאב דבוכ תוריקל םינפ וד יופיח     02.04.0050
טרפמהו 1D טרפ יפל תיעבט תילילג      

  8,850.00   150.00    59.00 .דחוימה ר"מ   
 53,688.00 )גניפוק( שאר יכבדנו םייופיח 40.20 כ"הס  
190,223.00 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
8 ק ר פ  80 ק ר פ       
      
ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  1.8 ק ר פ  10.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה ,תוכמותה      
לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית ,םירוביח      
,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס ,הכישמ      
תודובעה לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה      

10.80.20 קרפ תתב הרבעהל          
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17/10/2021
דף מס':     005 הבצחמה תנוכש- הטוספ

2 הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  2,400.00    12.00   200.00 08.1.021. רטמ   
      
םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0117
מ"מ 2.3 ןפוד יבועב 8 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

  1,800.00    36.00    50.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.0183
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 051 קמועו מ"ס      

  7,200.00 1,800.00     4.00 .984 י"ת יפל 521B 'חי   
      
מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0199
הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ רובע      

  2,400.00   600.00     4.00 .984 י"ת יפל 521B תכתממ קוצי לוגע 'חי   
      
י"חח רובע ןוטב תוחמוג      
      
הקוצי תרנצו םילבכ תלעת ללוכ החמוג ריחמ      
סוסיבו הבצה ,החמוגל תחתמ ןוטבמ      
טרפ יפל י"חח םע םואת ,תוינכותל םאתהב      
תודובע לכ תא ללוכו ,י"חח רתאב ןכדועמ      
,יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,רפעה      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.הזוחה יכמסמב תושרדנה תודובעה      
      

 13,800.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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17/10/2021
דף מס':     006 הבצחמה תנוכש- הטוספ

2 הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 13,800.00 מהעברה      

      
      
תרושקתו תשר ןוראל הרוקמ ןוטב תחמוג     08.01.0237
052 הבוגו מ"ס 55X032 םינפ תודימב י"חח      

  2,800.00 2,800.00     1.00 132.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס 'חי   
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0258
04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  5,400.00    36.00   150.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
תרנצ תחנה רובע ליבש/הכרדמ תחיתפ     08.01.0348
ןוטב/טלפסא תריבש, ךותיח ,רוסינ תוברל      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,ליבש/הכרדמה חטשב      
דע בחורו מ"ס 051 דע קמועל םיידי תדובע      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס 06      
תרזחה ליבש/הכרדמ ןוקית ,עצמ תובכשב      
תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל בצמה      

  5,000.00   100.00    50.00 .תרנצה רטמ   
      
תוברל תרנצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     08.01.0351
םייק ןוטב/טלפסא תריבשו ךותיח ,רוסינ      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,םישיבכ חטשב      
בחורבו מ"ס 051 דע קמועל םיידיתדובעב      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס 06 דע      
בצמה תרזחה ,שיבכה ןוקית ,עצמה תובכשב      

  2,200.00   110.00    20.00 .תרנצה תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל רטמ   
      
םייק רבעמ אתל תיעקרק תת תרנצ רוביח     08.01.0354
,אתה ןפודב חתפ תביצח ללוכ ,ןוטבמ      
תודובעה לכו םוטיא ,ןוטיב ,תרנצה תרדחה      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה  
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      

 29,500.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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17/10/2021
דף מס':     007 הבצחמה תנוכש- הטוספ

2 הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 29,500.00 מהעברה      

      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה ח"ע      
ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו סוסיב      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה רזעה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.01.0378
03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 01-9 הבוגב 063.1.80      

  6,600.00 1,100.00     6.00 'פמוק .מ"ס 061/08/08 תודימב  
      
םישיבכב הרואת דומעל דוסי ריחמל תפסות     08.01.0387
תופש םוטיק רובע ןוניגב וא םיינוריע ןיב      
רוניסהו דוסיה תעיבצו רוניסה ,דוסיה      
ןווגב וא דומעה ןווגב םיעובצ םידומעל      

    240.00    40.00     6.00 .ןימזמה תשירד יפלרחא 'חי   
      
תינמז הרואת      
      
רוקמל תוברל( רוביח ,הנקתה ,הקפסא     08.01.0393
לע תינמז הרואת תקזחאו הלעפה ,)הנזה      
הליל/הדש רובע שומישה םולשת ,ץע ידומע      
דומע ,םינגוע ,דומע ,ןוטב דוסי( טלפמוק      
תואספוק ,םיסנפ, םילבכ,תועורז ,ךמת      
לית םע יליע הנזה לבכ ,הנזה ילבכ ,החטבא      
דויצה ,)אבה דומעה דע הדלפמ אשונ      

 28,080.00    13.00 2,160.00 .ןלבקה תולעבב 'חי   
      
תפוקת לכ ךשמב  תינמזה הרואתה תקוזחת     08.01.0396
חול תקוזחת  :ללוכ שדוח 42 דע התוליעפ      
,תועורזה ,תורונה ,םיסנפה ,ינמזה למשחה      
התלעפהל  שורדה  דויצה  לכו הנזהה ילבכ      
תינמזה הרואתה לש תמלשומהו הניקתה      

 19,440.00     9.00 2,160.00 .הדש יפל הדידמה הלעפה םוי יפל ריחמה 'חי   
      
      
      
      
      

 83,860.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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17/10/2021
דף מס':     008 הבצחמה תנוכש- הטוספ

2 הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 83,860.00 מהעברה      

      
      
לע תינמז הרואתל ילמשחה ןקתמה תקידב     08.01.0399
ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח סדנהמ ידי      
רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב םייוקילה      
קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל קדובה      
םושיר תדועת תריסמ תוברל ,למשחה      
הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבו      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל רושיאו  
      
רתאמ וקוליסו תינמז הרואת הדש קוריפ     08.01.0405

  1,410.00   235.00     6.00 .הדש יפל הדידמה .ןלבקה ינסחמל ,הדובעה 'חי   
      
םירוביחו קוריפ תודובע      
      
תושרה םע םואתב ועצובי תודובעה      
םישרדנה תוחיטבה יללכ לכ יפלו תימוקמה      
תא לולכי קוריפה ,חתמהמ קותינ ללוכ      
ןקתומה דויצ לכו ,תועורזה ,םיסנפה ,דומעה      
הרויש םוקמל לבוי קרופש דויצה,דומעה לע      
.חקפמה      
      
,םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.01.0456
תלוספ ףוסיא רתאל ותרבעהו ותאצוה      
יפל ,תוכמסומה תויושרה י''ע רשואמה      
חטשה ינפ תרזחה ללוכ ,חקפמה תייחנה      
תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמיולימב םתומדקל      

    260.00   260.00     1.00 'פמוק .ףוציר וא/ו טלפסא ןוקית תוברל  
      
21-9 הבוגב הדלפמ םייק הרואת דומע קוריפ     08.01.0465
ללוכ ,ויביכרמ לכו םיסנפ ,תועורז ללוכ ,'מ      
,םדודיבו הנזהה לבכו למשח ירוביח קוריפ      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .חקפמה הרויש םוקמל  ותרבעהו  
      
תרדחה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.01.0495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      
בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה      

    440.00   440.00     1.00 'פמוק .ותומדקל  
 88,470.00 ץוח תרואתל תונכה 1.8 קרפ 10.80 כ"הס  

      
ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  2.8 ק ר פ  20.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      

20.80.20 קרפ תתב הרבעהל          
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17/10/2021
דף מס':     009 הבצחמה תנוכש- הטוספ

2 הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה חול      
רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו עורזל      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב םידומעה      
      
10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 67 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב םירזבא      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הטישב עובצ הרואתה דומע ,ושארב      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.0063
ךרואב 240.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 24,600.00 4,100.00     6.00 'פמוק .'מ 01  
      
הרואת ידומעל הדלפ תועורז      
      
לזרבמ היושע תינוק תיתשק )218 י"ת( עורז      
ףוגלו דומעל תמאתומ רטוקב ןוולוגמ      
ףוגלו דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
.דומעה      
      
10.50.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      

 24,600.00 20.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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17/10/2021
דף מס':     010 הבצחמה תנוכש- הטוספ

2 הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 24,600.00 מהעברה      

      
      
הדלפמ היושע מ"ס 051 ךרואב הדיחי עורז     08.02.0357

  2,000.00   400.00     5.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
הדלפמ היושע מ"ס 051 ךרואב הלופכ עורז     08.02.0366

    570.00   570.00     1.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.02.0462
,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס 012/04/001      

 10,500.00 1,500.00     7.00 'פמוק סוסיבו הריפח  
 37,670.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.8 קרפ 20.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י ר י ז ב א  3.8 ק ר פ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
רובע גוס לכמ הרואת ףוגל ריחמ תפסות     08.03.0015
,תנוולוגמ הדלפמ תילניגרוא הנגה תשר      

    900.00   150.00     6.00 .רזע ירמוח לכ תוברל 'חי   
      
םישגמ      
      
ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
תרצות 3CB -ו 2CB םגד םיקדהמ      
    IXEGOS דע ךתחב םילבכל ,רשואמ ע"ש וא  
טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ ללוכ ,ר"ממ 53      
וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה ירוביחלו      
דרפנ חטבמ( יוסיכ ,CA01X2, AK01 יבטוק      
ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ רובע      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה תיבלו      
      
70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
      

    900.00 30.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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17/10/2021
דף מס':     011 הבצחמה תנוכש- הטוספ

2 הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    900.00 מהעברה      

      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     08.03.0042

  1,250.00   250.00     5.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     08.03.0045

    320.00   320.00     1.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

  9,400.00    47.00   200.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
הקראה      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש      
תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
יפל ,םלשומ הקראה רוביח עוציבל תושורדה      
.וגוס      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.0336
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

  5,200.00    26.00   200.00 08.3.327 רטמ   
      
תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ      
הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל עקרקב      
הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל 521B ןוטב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05 תשוחנמ      
הקראה לית וא ספא לית וא הקראה לית ןיבל      
טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע תשרב      
.העיבצו      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      

 17,070.00 30.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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17/10/2021
דף מס':     012 הבצחמה תנוכש- הטוספ

2 הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 17,070.00 מהעברה      

      
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.03.0387
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

  1,598.00   799.00     2.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
מ"מ 4X04 תודימב תשוחנ יושע תוקראה ספ     08.03.0411
ללוכ ,רפרפ ימואו תוחפל רוביח יגרב 7 םע      
םינורגיטנא תואיצי םע המיאתמ IC תספוק      

  1,680.00   280.00     6.00 'פמוק .תמלשומ הנקתהו  
      
תונוש      
      
ידומעב דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.03.0444
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה . תיננגה      
עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא תויחנה      
יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה דומעה      

  1,278.00   213.00     6.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג ללוכ דוסיה  
      
ןיירושמ עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.03.0447
    45PI יצח  םרז  קספמ תפסות תוברל  
לעב א"ק 01 רפמא 61 יבטוק וד יטמטוא      
רוביח לבכו םירזיבא שגמ לע דחא לודומ      
    YX2.N 52X3 עקת תיבל דעו שגמהמ ר"ממ  
ןוקיליס י"ע רוביחה  רוזא םוטיא תוברל      

    399.00   133.00     3.00 'פמוק .םשג ימ תרידח תעינמל  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.03.0459
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

  2,663.00 2,663.00     1.00 'פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
      
סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     08.03.0465
םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח      
קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב      
למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל      
תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל םאתהבו      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת      
ןקתמה רוביחל ורושיאו הקידבה תואצות      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .חתמל  
 25,688.00 הרואת יריזבא 3.8 קרפ 30.80 כ"הס  
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17/10/2021
דף מס':     013 הבצחמה תנוכש- הטוספ

2 הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  י פ ו ג  4.8 ק ר פ  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג תשיכר      
םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת ללוכ הז      
-ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה םיפוגל      
    .C.O.T  
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
רגאמב םימושרה הכמסה תדועת ילעב      
המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.דרשמה רתאב תנכדעתמה      
      
W201-67 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     08.04.0138
CEA תרצותמ M4 1 OLATI  תמגוד      
רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש י"ע קוושמה      

 15,400.00 2,200.00     7.00 .810.40.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכו 'חי   
 15,400.00 הרואת יפוג 4.8 קרפ 40.80 כ"הס  

      
ת ר ב ח ל  ת ו ד ו ב ע  7.8 ק ר פ  70.80 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה לע ,י"חח      
הדובעה.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
לע ,י"חח לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת      
'חמ םע םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה      
      

70.80.20 קרפ תתב הרבעהל          
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17/10/2021
דף מס':     014 הבצחמה תנוכש- הטוספ

2 הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
.הדיחי      
      
י"חח תודובע      
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0018
6 רטוקב רוניצה  י"חח לש  םילבכ  רובע      
למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו ץניא      
מ"מ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 7.7      
הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת ןומיס טרסו      

  6,200.00    62.00   100.00 .)תרנצ תקפסמ אל י"חחו רטמ   
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצחו הריפח     08.07.0045
יוסכו דופיר ללוכ םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ ,לוח      
041 דע קמועב הריפחה המדא יפדוע קוליסו      
םיחנומ 6" רטוקב תורוניצ 5-ל בחורו מ"ס      

  2,900.00    58.00    50.00 .רוניצ אלל ריחמה תחא הבכשב רטמ   
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.07.0090
תרבח לש  םילבכ  רובע הנכומ הריפחב      
ללוכ ,ץניא 6 לש רטוקב רוניצה .למשח      
הכישמ טוח ,למשח 'בח ינסחממ הלבוה      
טרפמ יפל ,ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8ןוליינמ      

  1,200.00    12.00   100.00 .טרפ יפל 70.30.80 ףיעס  80 רטמ   
 10,300.00 למשח תרבחל תודובע 7.8 קרפ 70.80 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע  8.8 ק ר פ  80.80 ק ר פ  ת ת       
ק ז ב  ת ר ב ח ל  ת ר ו ש ק ת ל       
      
םיישאר םיריצ -קזבל תרושקת תודובע      
לש םיטרדנטס יפל תיפצת ללוכ םיינשמו      
תויתשת יוניבל קזב טרפמ האר קזב תרבח      
טרפמ ןכו 1801 דע 0701 םיקרפ תרושקתו      
.תידרשמ ןיבה הדעוה לש 80      
      
,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה ,הנקתה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.קזב תרבח      
      
םואתה ,יחרכה עוציב לע קזב לש רישי חוקפ      
ימי ןיגב םולשת תוברל ןלבקה תוירחאב      
.הדיחי יריחמב לולכ שרדי םא חוקפה      
      
      

80.80.20 קרפ תתב הרבעהל          
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17/10/2021
דף מס':     015 הבצחמה תנוכש- הטוספ

2 הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וניאו  יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.קזב לש ינכטה טרפמב ןייוצמהמ ערוג      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אללו םיידיב      
.םיידי תריפח וא הביצח      
      
011 רטוקב םינק 4 דע תחנהל הלעת תריפח     08.08.0036
טוח תוברל  חישק C.V.P - מ )4"( מ"מ      
תוברל מ"ס 021 דע קמועב שרדנכ הכישמ      
לוח יולימו לוח דופיר  ,)םירסייפס( תוכומתה      
ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ מ"ס 03 לש      
קרפ קזב לש דחוימה ינכטה טרפמה יפל לכה      
40-30.20.80 - םיפיעס 80 טרפמו ,0701      

  5,400.00    54.00   100.00 .עוצב טרפ יפלו רטמ   
      
יפל C.V.P מ"מ 011 4" רטוקב חישק רוניצ     08.08.0087
לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל )םירסייפס(      
יפל לכה הנכומ  הריפחב חנומ מ"מ 8 רטוקב      
טרפו 2701 קרפ קזב לש דחוימ טרפמ      

  4,400.00    22.00   200.00 .עוציב רטמ   
  9,800.00 קזב תרבחל תרושקתל תודובע 8.8 קרפ 80.80 כ"הס  

187,328.00 8 קרפ 80 כ"הס  
      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.01.0010
,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו      

 89,700.00   345.00   260.00 . תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ רטמ   
      
תנוולוגמ 'מ 02.1 הבוגב תבצועמ  הכבס רדג     44.01.0020
ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל רונתב העובצו      

 98,775.00   395.10   250.00 . ןוטב תפצר / המדאב תודוסי וא 'חי   
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     44.01.0080
לכ םייכנא םידומע ללוכ ,רונתב עובצו ןוולוגמ      
רוביחו ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      
טרופמה לכו .ילכירדא טרפ יפל תוריקל      

    711.20   177.80     4.00 .דחוימה טרפמבו 2E טרפב רטמ   
189,186.20 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 כ"הס  
189,186.20 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס  
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17/10/2021
דף מס':     016 הבצחמה תנוכש- הטוספ

2 הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס 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  10.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש       
      
גוס לכמ תלוספ תנמטה ןיגב הרגא תפסות     51.01.0012
תטלחהל ק"מ/ח"ש 09-05 הנמטמב אוהש      
.םימיאתמ תלוספ ירתא ינותנ ךמס לע זוחמה      
רשואמ וניאש םוקמב הנמטה רובע םלושי אל      
תושרהו הביבסה תנגהל דרשמה י"ע      

 35,000.00    50.00   700.00 .תימוקמה ק"מ   
      

    780.00    12.00    65.00 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ 'חי  51.01.0130
      
לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     51.01.0190

    922.20   461.10     2.00 .הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש רטוק 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.01.0330

    300.00    15.00    20.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
)תטלוק ןבא ללוכ( דדוב הטילק את קוריפ     51.01.0420
יולימו רוניצה םוטיא ,קוליסו יוניפ תוברל      
לעב מ"נחב( MSLC תבורעתב רצונה רובה      

    604.00   302.00     2.00 . )הובג קזוח 'חי   
      
ללוכ,קוליסו יוניפ תוברל הרקב את קוריפ     51.01.0430
תבורעתב רצונה רובה יולימו רוניצה םוטיא      

  2,352.00   588.00     4.00 . )הובג קזוח לעב מ"נחב( MSLC 'חי   
      
ןיוזמ אל ןוטבמ דבוכ תוריק תוסירהו קוריפ     51.01.0470

    160.50    64.20     2.50 .קוליסו יוניפ תוברל ,תודוסיהו ק"מ   
 40,118.70 תונוש קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.02.0060

 52,351.50    25.50 2,053.00 .ק"מ 000,01 ק"מ   
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

  1,809.00     2.70   670.00 ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     51.02.0260
,הסירג ,יופינו יולימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספ תדרפה      
תוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל וא ,ררבנ      
יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה ,ונוסחיא      
קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזיאל הסירג/הריפחה      
דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה יפל רקובמ      

 10,437.00    21.00   497.00 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי .מ"ס 02 ק"מ   
 64,597.50 רפע תודובע 20.15 כ"הס  
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17/10/2021
דף מס':     017 הבצחמה תנוכש- הטוספ

2 הנבמ 20 הנבמ
      

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

 13,420.00   122.00   110.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
 13,420.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 כ"הס  

      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0036

  6,058.50   403.90    15.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד 'חי   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0116

 57,111.60   732.20    78.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד 'חי   
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0532
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 24,200.00 6,050.00     4.00 'פמוק .'מ 52.2  
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.06.0668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

  6,744.40 1,686.10     4.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
תודימב הפש ןבאל דומצ ינוניב ישאר ןטלוק     51.06.0676
רוניצל רוח םע מ"ס 011 הבוגב 87/84 םינפ      
ע"ש וא ןמפלוו לש DM-6 תמגודכ ןוטבמ 04      
052C  תינקית תשרו תרגסמ ללוכ      
ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכלזרבמ      

  5,459.40 1,819.80     3.00 .984 י"ת תושירדל 'חי   
      
הפש ןבאל דומצ אל ינוניב ישאר ןטלוק     51.06.0680
םע מ"ס 011 הבוגב 67/73 םינפ תודימב      
לש DM-12 תמגוד ןוטבמ 04 רוניצל רוח      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזרבמ  

  1,775.00 1,775.00     1.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ אל ידדצ ןטלוק     51.06.0684
לש DM-22 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 67/73      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ  ע"ש וא ןמפלוו      
    052Cםיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזרבמ  

  1,597.20 1,597.20     1.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
102,946.10 זוקינו לועית תודובע 60.15 כ"הס  
221,082.30 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  

      
      
      
      
      

4503158-40:סקפ 0503158-40:לט הפיח 41 םיקנבה   מ"עב םייסדנה םיתורש 'תושו םוהאפ .ח
 

קובץ: 58123 - מבנה 1_2_3   .../018 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/10/2021
דף מס':     018 הבצחמה תנוכש- הטוספ

2 הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ג י ר ח  35 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  , ח י ט  ל ע  ץ ו ח  ע ב צ  10.35 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו       
      
קלח ץוח חיט לע ע"ש וא "ד.מ לירקרפוס" עבצ     53.01.0001
21-11 יוסיכ רשוכ( הזתהב וא החירמב      
"רשוק דוסי" דוסי תבכש תוברל ,)רטיל/ר"מ      

  2,792.00    34.90    80.00 ע"ש וא "ד.מ לירקרפוס" תובכש יתשו ר"מ   
      
וישע ,תומלשב תחא המוק ןב הנבמ תסירה     53.01.0010
קיר ,)ןוטב תרקת תוברל( ןוטבו םיקולב      
ללוכ חטשב ,תודוסי תסירה תוברל ,הלוכתמ      

 10,000.00   400.00    25.00 ר"מ 03 דועו ר"מ 02 לעמ ר"מ   
 12,792.00 סבגו ןוטב , חיט לע ץוח עבצ 10.35 כ"הס  
 12,792.00 םיגירח 35 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

800,611.50 2 הנבמ כ"הס
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קובץ: 58123 - מבנה 1_2_3   .../019 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/10/2021
דף מס':     019 הבצחמה תנוכש- הטוספ

3 הנבמ 30 הנבמ
      

לכה ךס 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  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
תינשוג הגרדמ תמגוד תושיגנ תוגרדמ     40.01.0070
וא גנוטיא תרצות 5152551 ט"קמ תישושימ      
ןייטשרקא תרצות 7104 ט"קמ השיגנ הגרדמ      
והשלכ ןווגב ע"ש וא ןמפלוו תרצות AM 8 וא      
דוביעב תירכרוכ\ןוטסרקא רומיג ,תוברל      

  1,599.60   266.60     6.00 .והשלכ רטמ   
      
םינווגב ,מ"ס7  יבועב תובלתשמ םינבאב ףוצי     40.01.0230
,ע"ש וא "תתתוסמוטנרט" גוסמ ןבל תוברל      

    850.20   141.70     6.00 תינכת יפל ר"מ   
      
רמג,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0270

 84,743.00   102.10   830.00 .ע"ש וא "ופי" גוסמ ינועבצ ר"מ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0300
ע"ש וא "יטיס ןוטסרקא" גוסמ םינווגב      
02/02, 02/01, 51/51, 01/01, :תודימב      

 57,147.00   132.90   430.00 . מ"ס 03/03 03/51, ר"מ   
      
,קורי םינווגב ףוציר רובע "ןוטסרקא"ל תפסות     40.01.0310

 12,126.00    28.20   430.00 .ץבושמ לוחכו ,לוחכ ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

  1,408.00   140.80    10.00 .דוסי ר"מ   
      
םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.01.0410
תמגודכ  ןבל ןווג תוברל מ"ס 6/02/02      

  1,084.00   271.00     4.00 .ע"ש וא ןייטשרקא ר"מ   
      
תלגועמ תינוציח תיתניפ  המורט הפש ןבא     40.01.0520
םע  מ"ס 52/02 ךתח תודימב  תולעמ 09      
לש שירח םגד  תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס      

  1,250.00   125.00    10.00 ע"ש וא ןייטשרקא 'חי   
      
תלגועמ תימינפ תיתניפ  המורט הפש ןבא     40.01.0530
םע  מ"ס 52/02 ךתח תודימב  תולעמ 09      
לש שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס      

  1,750.00   125.00    14.00 ע"ש וא ןייטשרקא 'חי   
      
רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.01.0550
םע  מ"ס 05/52/02  תודימב הזפ אלל היצח      
לש שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס      

  2,160.00    90.00    24.00 ע"ש וא ןייטשרקא 'חי   
      
      

164,117.80 10.04.30 קרפ תתב הרבעהל
4503158-40:סקפ 0503158-40:לט הפיח 41 םיקנבה   מ"עב םייסדנה םיתורש 'תושו םוהאפ .ח

 
קובץ: 58123 - מבנה 1_2_3   .../020 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/10/2021
דף מס':     020 הבצחמה תנוכש- הטוספ

3 הנבמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
164,117.80 מהעברה      

      
      
81/04/05 תודימב  תודימב בכרל הילע ןבא     40.01.0560
שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע      

  3,000.00   125.00    24.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש 'חי   
      
ללוכ 03-ב ןוטבמ העונת יא  הצק שאר     40.01.0570
ןליתאילופ תועירי ןויזה רודיסו הקפסא      
יא סוידר .ןוטבה ינפ תקלחהו ,תחתמ      

    746.20   373.10     2.00 .'מ 5.1 ילמיסקמ 'חי   
      
תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0640
.)ל"נכ( ,מ"ס 51/001/03 , 71/001/52      

 19,600.00    70.00   280.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה 'חי   
      
העונת יאל 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0660
דוסי ללוכ ריחמה  .מ"ס 32/52/32 תודימב      

    580.80    96.80     6.00 .ןוטב תנעשמו 'חי   
      
העונת יאל 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0670
דוסי ללוכ ריחמה  .מ"ס 32/05/32 תודימב      

  1,390.00    69.50    20.00 .ןוטב תנעשמו 'חי   
      
02/001/01 תודימב המורט תלגועמ ןג ןבא     40.01.0710
תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה .רופא ןווגב  מ"ס      

 13,425.00    53.70   250.00 .ןוטב רטמ   
      

  1,325.00     5.30   250.00 .עבצ רובע םיגוסה לכמ ןג ןבאל תפסות רטמ  40.01.0730
      
,021/021 תודימב עבורמ ץעל המוג םוחית     40.01.0810
רטוק תוימורט םינבא 4 -מ יושע עבצ ןווגב      

  1,597.20   532.40     3.00 .מ"ס 001  ימינפ 'חי   
205,782.00 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 כ"הס  
205,782.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס  

      
ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
לש תומכב ר"מ 052 לעמ םיחטשל טסופמוק     41.01.0011

  2,200.00   200.00    11.00 םנודל ק"מ 02-כ ק"מ   
      
רחאלו תימוקמה המדאל תמאתומ ןג תמדא     41.01.0013
רובע( חטשב רוזיפ תוברל עקרק תקידב      

  9,540.00    53.00   180.00 )ק"מ 51 לעמ תומכ ק"מ   
      
01 לש הבכשב רושייו רוזיפ ללוכ םיצע יבבש     41.01.0090

    500.00    25.00    20.00 .מ"ס ר"מ   
 12,240.00 עקרק יופיחו ןג תמדא 10.14 כ"הס  

      
      

4503158-40:סקפ 0503158-40:לט הפיח 41 םיקנבה   מ"עב םייסדנה םיתורש 'תושו םוהאפ .ח
 

קובץ: 58123 - מבנה 1_2_3   .../021 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/10/2021
דף מס':     021 הבצחמה תנוכש- הטוספ

3 הנבמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י ק ש ה  ת ר נ צ  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

    225.00     4.50    50.00 . 4 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0015
      

  1,925.00    11.00   175.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0065
      

  3,000.00    12.00   250.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0070
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.02.0144
, 'מ 5.0 -1 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

  1,925.00     3.50   550.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  2,332.00    53.00    44.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.02.0160
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      
גרדב מ"מ 05 וא 2" רטוקב .C.V.P לוורש     41.02.0230

  1,950.00    30.00    65.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     41.02.0235

 13,050.00    45.00   290.00 12.5. רטמ   
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.02.0525

  5,000.00 1,250.00     4.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
 29,407.00 היקשה תרנצ 20.14 כ"הס  

      
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.03.0040
לכ ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
םילכב שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה      

  1,935.00     4.50   430.00 .'וכו םיינכמ ר"מ   
      
לכימ ,3 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0100

  2,120.00     8.00   265.00 .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
לכימ , 3 לדוג ,םירערע לש העיטנו הקפסא     41.03.0105

    150.00    10.00    15.00 .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
לכימ ,4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0110

  4,240.00    16.00   265.00 .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
      

  8,445.00 30.14.30 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 58123 - מבנה 1_2_3   .../022 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



17/10/2021
דף מס':     022 הבצחמה תנוכש- הטוספ

3 הנבמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  8,445.00 מהעברה      

      
      
04 עזג רטוק -8 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0160
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ מ"מ      
2 םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 05 חפנב לכיממ .דלש יפנע      

 15,000.00   300.00    50.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ 'חי   
      
.םיבשע תליטקל רשואמ רמוחב סוסיר     41.03.0280
יללכה טרפמב שרדנה יפל הדעת הרבדה      

  3,600.00     2.00 1,800.00 .)לוחכה רפסה( ר"מ   
      
001 רטוק מ"ס 001 הבוג םישרוש ליבגמ     41.03.0290
ץצח תפיטע ללוכ ןליפורפילופמ יושע מ"ס      

  5,500.00   220.00    25.00 .טרפ יפלו הנקתהל םישרדנה םירזיבאה לכל 'חי   
 32,545.00 העיטנו ןוניג 30.14 כ"הס  
 74,192.00 ןוניג תודובע 14 כ"הס  

      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ה ב י ש י  ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
תקצי סיסב םע מ"ס 591/67 תודימב ןג לספס     42.02.0040

  4,400.00 1,100.00     4.00 .עובצו בצועמ ץע יבלשו לזרב 'חי   
  4,400.00 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 כ"הס  

      
4.24 ק ר פ  40.24 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגב מ"ס 54 רטוק ןוטבו ץע יושע ןותפשא     42.04.0040
לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ ,עבורמ וא מ"ס 56      

  3,432.00 1,144.00     3.00 .הטסוריינ הסכמו  ןוולוגמ חפמ 'חי   
  3,432.00 4.24 קרפ 40.24 כ"הס  
  7,832.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
י ר ז י ב א ו  ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  90.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.09.0030

  1,393.60   174.20     8.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.09.0040

    677.50   135.50     5.00 .דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

    468.00     2.60   180.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
      

  2,539.10 90.15.30 קרפ תתב הרבעהל
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17/10/2021
דף מס':     023 הבצחמה תנוכש- הטוספ

3 הנבמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,539.10 מהעברה      

      
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.09.0070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

  1,100.00    22.00    50.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      
ע"ווש וא ילרוא םגד לגר יכלוהל הנגה הקעמ     51.09.0138

  9,000.00   225.00    40.00 .תימוקמה תושרה תריחב פ"ע רטמ   
 12,639.10 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 90.15 כ"הס  
 12,639.10 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  10.25 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     52.01.0190

 42,360.00    35.30 1,200.00 .01-86GP       ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     52.01.0200

 42,360.00    35.30 1,200.00 .01-07GP        ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
 84,720.00 תוכרדמו תועסימב תויטלפסא תובכש 10.25 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.02.0010

  1,920.00     1.60 1,200.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     52.02.0025

  1,800.00     1.50 1,200.00 ר''מ/רטיל 5.0 לש ר"מ   
  3,720.00 תונוש 20.25 כ"הס  
 88,440.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס  

      
ם י ג י ר ח  35 ק ר פ       
      
ם י ר ו ר מ ת  20.35 ק ר פ  ת ת       
      
ילעב םיתמצל תוילירקא תימרונפ תוארמ     53.02.0010
רטוק ,תיאפוריא תרצות ,לבגומ היאר הדש      
2"-3" רטוק דומעל תבשות םע מ"ס 08      
'מ 5.3 דע הבוגב ,4" רטוקב תכתמ דומע ללוכ      

  2,889.00   963.00     3.00 הנקתה תודובעו  'חי   
  2,889.00 םירורמת 20.35 כ"הס  
  2,889.00 םיגירח 35 כ"הס  

      
      
      
      
      

391,774.10 3 הנבמ כ"הס
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)זוכיר( תויומכ בתכ
 

 
17/10/2021

 
דף מס':     024 הבצחמה תנוכש- הטוספ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

1 הנבמ 10 הנבמ     
    
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע :20 קרפ 10 קרפ      
    

                             547,560.00 םיכמות תוריק 10.10 קרפ תת    
    

                547,560.00 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע :20 קרפ 10 כ"הס                
    
חותיפו םישיבכ 20 קרפ      
    

                             109,580.00 רפע תודובע 20.20 קרפ תת    
    

                             298,938.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.20 קרפ תת    
    

                408,518.00 חותיפו םישיבכ 20 כ"הס                
   956,078.00 1 הנבמ 10 כ"הס                            

    
2 הנבמ 20 הנבמ     
    
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                              72,360.00 דבוכ-םיכמות תוריק 10.20 קרפ תת    
    

                              64,175.00 ןוטב-רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20 קרפ תת    
ןייוזמ            
    

                              53,688.00 )גניפוק( שאר יכבדנו םייופיח 40.20 קרפ תת    
    

                190,223.00 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
8 קרפ 80 קרפ      
    

                              88,470.00 ץוח תרואתל תונכה 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                              37,670.00 תרואתל תועורזו םידומע 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת    
ץוח            
    

                              25,688.00 הרואת יריזבא 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
    

                              15,400.00 הרואת יפוג 4.8 קרפ 40.80 קרפ תת    
    

                              10,300.00 למשח תרבחל תודובע 7.8 קרפ 70.80 קרפ תת    
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17/10/2021
דף מס':     025 הבצחמה תנוכש- הטוספ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               9,800.00 תרבחל תרושקתל תודובע 8.8 קרפ 80.80 קרפ תת    
קזב            
    

                187,328.00 8 קרפ 80 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                             189,186.20 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                189,186.20 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

                              40,118.70 תונוש קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                              64,597.50 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                              13,420.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 קרפ תת    
    

                             102,946.10 זוקינו לועית תודובע 60.15 קרפ תת    
    

                221,082.30 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                
    
םיגירח 35 קרפ      
    

                              12,792.00 סבגו ןוטב , חיט לע ץוח עבצ 10.35 קרפ תת    
    

                 12,792.00 םיגירח 35 כ"הס                
   800,611.50 2 הנבמ 20 כ"הס                            

    
3 הנבמ 30 הנבמ     
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             205,782.00 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                205,782.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                              12,240.00 עקרק יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                              29,407.00 היקשה תרנצ 20.14 קרפ תת    
    

                              32,545.00 העיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

                 74,192.00 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
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17/10/2021
דף מס':     026 הבצחמה תנוכש- הטוספ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                               4,400.00 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                               3,432.00 4.24 קרפ 40.24 קרפ תת    
    

                  7,832.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

                              12,639.10 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 90.15 קרפ תת    
    

                 12,639.10 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                
    
טלפסא תודובע 25 קרפ      
    

                              84,720.00 תועסימב תויטלפסא תובכש 10.25 קרפ תת    
תוכרדמו            
    

                               3,720.00 תונוש 20.25 קרפ תת    
    

                 88,440.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס                
    
םיגירח 35 קרפ      
    

                               2,889.00 םירורמת 20.35 קרפ תת    
    

                  2,889.00 םיגירח 35 כ"הס                
   391,774.10 3 הנבמ 30 כ"הס                            
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17/10/2021
דף מס':     027 הבצחמה תנוכש- הטוספ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

1 הנבמ 10 הנבמ    
   

                547,560.00 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע :20 קרפ 10 קרפ   
   

                408,518.00 חותיפו םישיבכ 20 קרפ   
   

   956,078.00 1 הנבמ 10 כ"הס               
   
2 הנבמ 20 הנבמ    
   

                190,223.00 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                187,328.00 8 קרפ 80 קרפ   
   

                189,186.20 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                221,082.30 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

                 12,792.00 םיגירח 35 קרפ   
   

   800,611.50 2 הנבמ 20 כ"הס               
   
3 הנבמ 30 הנבמ    
   

                205,782.00 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                 74,192.00 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                  7,832.00 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                 12,639.10 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

                 88,440.00 טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

                  2,889.00 םיגירח 35 קרפ   
   

   391,774.10 3 הנבמ 30 כ"הס               
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17/10/2021
דף מס':     028 הבצחמה תנוכש- הטוספ

  
הנבמ ךס  
   956,078.00 1 הנבמ 10 הנבמ  

  
   800,611.50 2 הנבמ 20 הנבמ  

  
   391,774.10 3 הנבמ 30 הנבמ  

 
  

לכה ךס  
 2,148,463.60  יללכ כ"הס  

    365,238.81 מ"עמ %71  
  2,513,702.41 מ"עמ ללוכ כ"הס  

4503158-40:סקפ 0503158-40:לט הפיח 41 םיקנבה   מ"עב םייסדנה םיתורש 'תושו םוהאפ .ח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 58123 - מבנה 1_2_3 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


