
ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     001 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
םיבלשבו םינוש םיקמועב תיללכ הריפח     01.01.0010

1,127,500.00    55.00 20,500.00 הריפחו ןופידל םישרדנה ק"מ   
      
םוקמ לכבו תוילעמ תורובל תימוקמ הריפח     01.01.0020

 30,000.00   100.00   300.00 שרדנה ק"מ   
      
דייפידומ %69 -ל הריפח תיתש קודיה     01.01.0030

 25,500.00    15.00 1,700.00 והש.א.א ר"מ   
1,183,000.00 רפע תודובע 10.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,183,000.00 רפע תודובע 10 כ"הס  
קובץ: 12585   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     002 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
.5 הפישח תגרד , 04-ב םינוטבה לכ      
      

 90,000.00    45.00 2,000.00 מ"ס 5 יבועב הדוספרל תחתמ הזר ןוטב ר"מ  02.01.0021
      
זוקינ  תוחוש רובע יראלס ריק שארב תותיס     02.01.0050

  4,000.00   500.00     8.00 טרופמכ ק"מ   
      
ינפ . מ"ס 05 יבועב , 04-ב ןוטב הדוספר     02.01.0070
םע ןוטב תוברל ,רטפוקילה םע קלחומ ףצרמ      
תואסולכל ךומסב םייוביע ןכו ,ישיבג תפסות      

 67,500.00   450.00   150.00 טרופמכ לכה ,סנולכ תוריקלו ר"מ   
      

150,000.00   600.00   250.00 . מ"ס 86 יבועב ךא , ל"נכ הדוספר ר"מ  02.01.0080
      

328,500.00   730.00   450.00 . מ"ס 28 יבועב ךא , ל"נכ הדוספר ר"מ  02.01.0090
      

722,500.00   850.00   850.00 . מ"ס 001 יבועב לא , ל"נכ הדוספר ר"מ  02.01.0100
      
םע תורוב יסלפמ ןיב , 04-ב ןוטב תורוק     02.01.0110
םע ןוטב תוברל ,ףושח ןוטב רמג . הדוספרה      

102,000.00   850.00   120.00 טרופמכ ,ישיבג ףסות ק"מ   
      
, מ"ס 52 יבועב זוקינ תורוב תוריקו הפצר     02.01.0120

 10,200.00   850.00    12.00 טרופמכ ,ישיבג ףסות םע ןוטב תוברל ק"מ   
      
. זוקינ רובב מ"ס 52 יבועב , 04-ב ןוטב תרקת     02.01.0130
תוברל ,רטפוקילה םע םיקלחומ הרקת ינפ      

  4,800.00   400.00    12.00 טרופמכ ,ישיבג ףסות םע ןוטב ר"מ   
      

195,000.00 1,500.00   130.00 . ףתרמב ףושח ןוטב רמג , 05-ב ןוטב ידומע ק"מ  02.01.0140
      
ןוטב רמג , מ"ס 51 יבועב , 04-ב ןוטב תוריק     02.01.0220

496,000.00 1,550.00   320.00 . ףושח ק"מ   
      

133,000.00 1,400.00    95.00 . מ"ס 02 יבועב ךא , ל"נכ תוריק ק"מ  02.01.0230
      

 76,200.00 1,270.00    60.00 . מ"ס 03 יבועב ךא , ל"נכ תוריק ק"מ  02.01.0240
      

 30,750.00 1,230.00    25.00 . מ"ס 53 יבועב ךא , ל"נכ תוריק ק"מ  02.01.0250
      

193,600.00 1,210.00   160.00 . מ"ס 04 יבועב ךא , ל"נכ תוריק ק"מ  02.01.0260
      

142,800.00 1,190.00   120.00 . מ"ס 05 יבועב ךא , ל"נכ תוריק ק"מ  02.01.0270
      

116,000.00 1,450.00    80.00 . ףושח ןוטב רמג ,04-ב ןוטב תונותחת תורוק ק"מ  02.01.0280
      

2,862,850.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     003 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,862,850.00 מהעברה      

      
      
ןוטב רמג , 04-ב ןוטב םיסלפמ ןיב תורוק     02.01.0290

 22,400.00 1,400.00    16.00 . ףושח ק"מ   
      

 44,800.00 1,600.00    28.00 . ףושח ןוטב רמג , 04-ב ןוטב תולדב תורוק ק"מ  02.01.0300
      
, מ"ס 02 יבועב , 04-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.01.0310
ןוטב רמג תלבקל תוקלח תוינבת לע תוקוצי      

352,000.00   320.00 1,100.00 . ףושח ר"מ   
      

910,000.00   350.00 2,600.00 . מ"ס 52 יבועב ךא , ל"נכ תורקת ר"מ  02.01.0320
      

496,000.00   400.00 1,240.00 . מ"ס 03 יבועב ךא , ל"נכ תורקת ר"מ  02.01.0330
      

 66,000.00   440.00   150.00 . מ"ס 53 יבועב ךא , ל"נכ תורקת ר"מ  02.01.0340
      

177,100.00   460.00   385.00 . מ"ס 04 יבועב ךא , ל"נכ תורקת ר"מ  02.01.0350
      

 96,200.00   520.00   185.00 . מ"ס 54 יבועב ךא , ל"נכ תורקת ר"מ  02.01.0360
      

277,500.00   750.00   370.00 . מ"ס 06 יבועב ךא , ל"נכ תורקת ר"מ  02.01.0370
      

 57,500.00 1,250.00    46.00 . מ"ס 001 יבועב ךא , ל"נכ תורקת ר"מ  02.01.0380
      
לע הקוצי , מ"ס 03 יבועב , 04-ב ןוטב תפמר     02.01.0390

 74,250.00   450.00   165.00 . ףושח ןוטב רמג תלבקל תוקלח תוינבת ר"מ   
      
יבג לע , מ"ס 5 יבועב , 04-ב גניפוט ןוטב     02.01.0400
תועוצרב תוברל , תורוקו תוימורט תוטלפ      

 43,650.00   970.00    45.00 טרופמכ  תוטלפה ןיב מ"ס 03 דע בחורב ק"מ   
      
, מ"ס 02 יבועב , 04-ב ןוטב םייניב יחטשמ     02.01.0410
ןוטב רמג תלבקל תוקלח תוינבת לע םיקוצי      

 21,600.00   360.00    60.00 . ףושח ר"מ   
      
, 04-ב ןוטב , תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.01.0420
ןוטב רמג תלבקל תוקלח תוינבת לע םיקוצי      

 13,300.00   380.00    35.00 . ףושח ר"מ   
      
רמג , 04-ב ןוטב , תוגרדמל ןוטב ישלושמ     02.01.0430

 12,000.00   100.00   120.00 . ףושח ןוטב רטמ   
      
01 יבועב , הפמרב עפושמ , 04-ב ןוטב ףצרמ     02.01.0440
אטאטמב קרוסמו קלחומ ןוילע רמג , מ"ס      

 24,750.00   150.00   165.00 טרופמכ שדח שיבכ ר"מ   
      
      
      
      

5,551,900.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     004 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
5,551,900.00 מהעברה      

      
      
לכב תוכתורמ תותשרו םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0450
ריחמה . םינוטבה ןויזל םיכרואהו םירטקה      
חדקב יסקופא קבד םע םיקבדומ םינגוע ללוכ      

2,808,000.00 4,800.00   585.00 .טרופמכ ןוטבב ןוט   
      

 15,000.00    50.00   300.00 . 04-ב םוקמב , 05-ב ןוטבל תפסות ק"מ  02.01.0460
      

180,000.00    30.00 6,000.00 . תורקת ינפ לש רטפוקילה תקלחה ר"מ  02.01.0470
      
תעבוקמ מ"ס 02/02 ךתחב , 04-ב ןוטב ןש     02.01.0480
םע הדוספר תיתחת סלפמב יראלסה תוריקל      
ךרוצל , יסקופא קבד םע םיקבדומ םינגוע      
, םיקלחומ הרוגח ינפ . םוטיאה תועירי עוביק      

 30,000.00 2,500.00    12.00 . ןויזהו םינגועה ללוכ ריחמה ק"מ   
      

345,000.00   150.00 2,300.00 מ"ס 01 יבועב , 04-ב ןוטב ףצרמ ר"מ  02.01.0490
8,929,900.00 ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8,929,900.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: 12585   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     005 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ך ו ר ד  ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  30 ק ר פ       
      
ך ו ר ד  ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב , 05-ב ןוטב , תוכורדו תולולח תוטלפ     03.01.0010

    819.00   273.00     3.00 טרופמכ . רתאב תובכרומ , מ"ס 61 ר"מ   
      

187,500.00   750.00   250.00 . מ"ס 54 יבועב ךא , ל"נכ תוטלפ ר"מ  03.01.0020
      

 67,900.00   970.00    70.00 . מ"ס 05 יבועב ךא , ל"נכ תוטלפ ר"מ  03.01.0030
      

110,250.00 1,050.00   105.00 . מ"ס 55 יבועב ךא , ל"נכ תוטלפ ר"מ  03.01.0040
366,469.00 ךורד םורט ןוטב ירצומ 10.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

366,469.00 ךורד םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס  
קובץ: 12585   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     006 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      

 31,500.00   180.00   175.00 מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולב תוציחמ ר"מ  04.01.0010
      
02 יבועב , םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב תוריק     04.01.0020

 71,400.00   280.00   255.00 מ"ס ר"מ   
102,900.00 הינב תודובע 10.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

102,900.00 הינב תודובע 40 כ"הס  
קובץ: 12585   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     007 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
י ר א ל ס  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
ף ת ר מ ב       
      

100,000.00    80.00 1,250.00 טרופמכ הקלחה תבכשו חטשה תנכה ר"מ  05.01.0010
      

 30,000.00   100.00   300.00 טרופמכ יראלס ריק לש םירפתב לופיט רטמ  05.01.0020
      

 16,000.00   200.00    80.00 טרופמכ  ישיבג ףסות םע תוריקה שאר תקיצי ק"מ  05.01.0040
      
הפצר רוביח ךרואל רפושמ יטנמצ םוטיא     05.01.0050

 36,000.00   120.00   300.00 טרופמכ ר"מ   
      

 90,000.00    90.00 1,000.00 טרופמכ  -3 ,-4 ףתרמב ינמוטיב םוטיא תזתה ר"מ  05.01.0060
      

 18,000.00    90.00   200.00 טרופמכ -1 ,-2 ףתרמב ינמוטיב םוטיא תזתה ר"מ  05.01.0070
      

 59,500.00    35.00 1,700.00 טרופמכ חפנתמ םימ רצע רטמ  05.01.0080
      

 17,500.00   350.00    50.00 'פמוק טרופמכ חפנתמ ןטירואילופ תוקרזה 05.01.0090
367,000.00 ףתרמב יראלס תוריק םוטיא 10.50 כ"הס  

      
ת ו א ס נ ו ל כ  ר י ק  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
... ן ו ט ב  ר י ק ו  ם י ב כ ר ל  ת ו י ל ע מ  י ר י פ  ף ק י ה ב       
      
ףקיהב תואסנולכ ריק םוטיא ללוכ הז ףיעס      
דגנכ קוצי ןוטב ריקו םיבכרל תוילעמ יריפ      
ןכש שרגמב תוריק      
      
תנכהו םוטיאה תלבקל רשיימ ריק תקיצי     05.02.0010

 17,500.00    70.00   250.00 טרופמכ חטשה ר"מ   
      
ידי לע םוטיא- תוילעמ יריפ ףקיהב תוריקב     05.02.0020

 27,500.00   110.00   250.00 טרופמכ ןוטבל תקבדינ EPDH תעירי ר"מ   
      
לע םוטיא -1 ,- 2 םיפתרמב ןכש תוריק ךרואל     05.02.0030

 33,000.00   110.00   300.00 טרופמכ ןוטבל תקבדינ EPDH תעירי ידי ר"מ   
      

 17,500.00    35.00   500.00 טרופמכ חפנתמ םימ רצע רטמ  05.02.0040
      
)םיימינפה מ"ס -05( תילעמ יריפ תוריק תקיצי     05.02.0050

 14,000.00   200.00    70.00 'פמוק טרופמכ תומיטא רפשמ ישיבג ףסות םע   
      

  1,750.00   350.00     5.00 'פמוק טרופמכ חפנתמ ןטירואילופ תוקרזה 05.02.0060
111,250.00 ... ןוטב ריקו םיבכרל תוילעמ יריפ ףקיהב תואסנולכ ריק םוטיא 20.50 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: 12585   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     008 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ף ת ר מ ה  ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
      

 18,000.00    10.00 1,800.00 טרופמכ  ינכטואג דב ר"מ  05.03.0002
      

198,000.00   110.00 1,800.00 טרופמכ EPDH תעירי לש םוטיא תכרעמ ר"מ  05.03.0003
      
הפצרב לוורש ךרד רוניצ רבעמב המיטא רזיבא     05.03.0004

  2,000.00   400.00     5.00 'פמוק טרופמכ  
      
ךרד םילבכ וא תורוניצ תצובק רבעמ םוטיא     05.03.0005

  1,250.00   250.00     5.00 'פמוק טרופמכ הפצרב לוורש  
      
םיקוציה תוריקל רבעמ תינמז הנגהל תכרעמ     05.03.0006

  1,000.00    10.00   100.00 טרופמכ הקיצי תקספהבו ר"מ   
      

 21,000.00    35.00   600.00 טרופמכ חפנתמ םימ רצע רטמ  05.03.0007
      
- םינוילעה מ"ס 05- תילעמ יריפ תופצר תקיצי     05.03.0008

 21,000.00   200.00   105.00 טרופמכ ןוטבל ישיבג ףסות ר"מ   
      
- ףתרמ תפצרב םינוילעה מ"ס 02 תקיצי     05.03.0009

 64,000.00   200.00   320.00 טרופמכ ןוטבל ישיבג ףסות ר"מ   
326,250.00 ףתרמה תופצר םוטיא 30.50 כ"הס  

      
ת ת  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  40.50 ק ר פ  ת ת       
ה ד ו ב ע  ח ו ו ר מ ב  ם י ק ו צ י  ם י י ע ק ר ק       
      

 15,000.00    30.00   500.00 םוטיאל ינכטה טרפמה יפל חטשה תנכה ר"מ  05.04.0001
      

  8,750.00    35.00   250.00 טרופמכ חפנתמ םימ רצע רטמ  05.04.0010
      
,4.4  םיפיעס יפל תינמוטיב םוטיא תכרעמ     05.04.0020

 36,000.00    90.00   400.00 םוטיאל ינכטה טרפמב 5.4 ר"מ   
      
הקבדהל העירי-'דחו זוקינ תורוב תוריקב     05.04.0030

    500.00    10.00    50.00 טרופמכ תינמוטיב םוטיא תכרעמ ,תימצע ר"מ   
      

  9,900.00    22.00   450.00 טרופמכ םוטיאה תנגה ר"מ  05.04.0040
 70,150.00 הדובע חוורמב םיקוצי םייעקרק תת תוריק םוטיא 40.50 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ י צ  י ר ב ע מ ב  ם ו ט י א  50.50 ק ר פ  ת ת       
ם י י ע ק ר ק  ת ת  ת ו ר י ק  ך ר ד  ם י ל ב כ ו       
      
תוריקב םינטובמ תורוניצ ביבס םוטיא יוביע     05.05.0001

    150.00    30.00     5.00 טרופמכםייעקרק תת 'חי   
      
בכרוי ריקב חתפ ךרד םילבכ רפסמ לש רבעמ     05.05.0002

  1,000.00 1,000.00     1.00 טרופמכ שעותמ רזיבא 'חי   
      
      

  1,150.00 50.50.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     009 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,150.00 מהעברה      

      
      
רזיבא- םילוורש ךרד םילבכ וא תורוניצ רבעמ     05.05.0003

  1,250.00   250.00     5.00 טרופמכ ימוג ימטאו הדלפ תועבט לעב המיטא 'חי   
      
+קיטסמ+גופס :לוורש ךרד דדוב רוניצ  רבעמ     05.05.0004

    900.00   450.00     2.00 טרופמכ המיטא רזיבא תורוניצ ביבס 'חי   
      
רזיבא םילוורש ךרד םילבק וא תורוניצ רבעמ     05.05.0005

  1,250.00   250.00     5.00 טרופמכ המיטא 'חי   
      
לדוגב )תרווכ(  דלח לא תכתמ וא  CVP תטלפ     05.05.0006
תרנצ רבעמל םילוורש םע מ"ס 002X002 לש      

 60,000.00 30,000.00     2.00 טרופמכ 'חי   
      
ריקב חתפ ךרד םילבכ וא תורוניצ ירבעמ     05.05.0007
לש המיטא תכרעמ : ר"מ 52.0 -כ לש לדוגב      

  2,000.00 2,000.00     1.00 טרופמכ קיטסמו תוירוניצ יולימ 'חי   
 66,550.00 םייעקרק תת תוריק ךרד םילבכו תורוניצ ירבעמב םוטיא 50.50 כ"הס  

      
ת ו ר ו ב ב  י מ י נ פ  ם ו ט י א  60.50 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ       
      

  1,500.00    30.00    50.00 טרופמכ  חטשה תנכה ר"מ  05.06.0001
      

  3,500.00    70.00    50.00 טרופמכ -ימינפ יטנמצ םוטיא ר"מ  05.06.0010
      
-חודיק וא לוורש ךרד תרנצ רבעמ םוטיא     05.06.0020

    800.00   200.00     4.00 טרופמכ 'חי   
  5,800.00 זוקינ תורובב ימינפ םוטיא 60.50 כ"הס  

      
ב ו י ב  ר ו ב ב  י מ י נ פ  ם ו ט י א  70.50 ק ר פ  ת ת       
      

  1,000.00    50.00    20.00 טרופמכ  חטשה תנכה ר"מ  05.07.0001
      

  3,000.00   150.00    20.00 טרופמכ תיסקופא םוטיא תכרעמ ר"מ  05.07.0002
      
-חודיק וא לוורש ךרד תרנצ רבעמ םוטיא     05.07.0003

    400.00   200.00     2.00 טרופמכ 'חי   
  4,400.00 בויב רובב ימינפ םוטיא 70.50 כ"הס  

      
י ר ג א מ  ל ש  י מ י נ פ  ם ו ט י א  80.50 ק ר פ  ת ת       
-1 ף ת ר מ ב  ם י מ       
      

  4,200.00   200.00    21.00 טרופמכ המיטא ףסומ 'חי  05.08.0001
      
חטשה תנכהו םיגדיוויד תמיתסו םיצוק     05.08.0002

  2,400.00    40.00    60.00 טרופמכ ר"מ   
  6,600.00 80.50.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 12585   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     010 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,600.00 מהעברה      

      
      

  1,750.00    35.00    50.00 טרופמכ חפנתמ םימ רצע רטמ  05.08.0003
      

    750.00   250.00     3.00 טרופמכ תורוניצ ירבעמב םוטיא 'חי  05.08.0004
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק טרופמכ הפצה תקידב רחאל לופיט 05.08.0005
      

 22,000.00   200.00   110.00 טרופמכ ינטירואילופ גוסמ םוטיא ר"מ  05.08.0006
 33,100.00 -1 ףתרמב םימ ירגאמ לש ימינפ םוטיא 80.50 כ"הס  

      
ר ד ח ב  ה פ צ ר  י נ פ  ם ו ט י א  90.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו ב א ש מ       
      

    200.00    40.00     5.00 טרופמכ חטשה תנכהו םיעופיש ןוטב ר"מ  05.09.0001
      

    840.00   120.00     7.00 טרופמכ ינטירואילופ םוטיא תכרעמ ר"מ  05.09.0002
  1,040.00 תובאשמ רדחב הפצר ינפ םוטיא 90.50 כ"הס  

      
ר ד ח ב  ה פ צ ר  י נ פ  ם ו ט י א  01.50 ק ר פ  ת ת       
ר ו ט ר נ ג       
      

  7,000.00   200.00    35.00 טרופמכ יסקופא םוטיא תכרעמ + חטשה תנכה ר"מ  05.10.0001
  7,000.00 רוטרנג רדחב הפצר ינפ םוטיא 01.50 כ"הס  

      
ז ו ק י נ  ת ו ל ע ת  ם ו ט י א  11.50 ק ר פ  ת ת       
ן ו י נ ח ל  ה ד י ר י  ה פ מ ר ה  ה צ ק ב ו  ה ס י נ כ ב       
      

    150.00    30.00     5.00 טרופמכ חטשה תנכה ר"מ  05.11.0001
      

     50.00   500.00     0.10 טרופמכ םיעופישב הדמ ק"מ  05.11.0010
      

  1,800.00    90.00    20.00 טרופמכ ינטירואילופ םוטיא תכרעמ ר"מ  05.11.0020
  2,000.00 ןוינחל הדירי הפמרה הצקבו הסינכב זוקינ תולעת םוטיא 11.50 כ"הס  

      
ה ס י נ כ  ת פ מ ר  ם ו ט י א  21.50 ק ר פ  ת ת       
ן ו י נ ח ל       
      

  5,400.00    30.00   180.00 טרופמכ חטשה תנכה ר"מ  05.12.0001
      

 18,000.00   100.00   180.00 טרופמכ תינמוטיב םוטיא תכרעמ ר"מ  05.12.0010
      

  5,400.00    30.00   180.00 טרופמכ רמגו הנגהל הדמ ר"מ  05.12.0020
 28,800.00 ןוינחל הסינכ תפמר םוטיא 21.50 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: 12585   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     011 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ף ת ר מ  ת ר ק ת  ם ו ט י א  31.50 ק ר פ  ת ת       
ח ו ת י פ  ס ל פ מ ב       
      

 22,500.00    30.00   750.00 טרופמכ חטשה תנכה ר"מ  05.13.0001
      

 75,000.00   500.00   150.00 טרופמכ םיעופישב ןוטב ק"מ  05.13.0010
      

 12,000.00    30.00   400.00 טרופמכ תוקלור רטמ  05.13.0020
      
תועירי 2-ב םוטיא תכרעמ :ףצורמ רוזאב     05.13.0030
תופצורמ תוספרמ תוברל ,טרופמכ תוינמוטיב      

 67,500.00    90.00   750.00 טרופמכ תומוקה לכב ר"מ   
      
תועירי 2-ב םוטיא תכרעמ :ןוניג רוזאב     05.13.0040
)םישרוש דגנ הנוילע העירי( תוינמוטיב      

 67,500.00    90.00   750.00 טרופמכ ר"מ   
      

 11,000.00    10.00 1,100.00 טרופמכ ינכטואג דב ר"מ  05.13.0050
      
ימרת דודיבלו הנגהל ןפודנור-םייכנא םיחטשב     05.13.0060

 12,000.00    30.00   400.00 טרופמכ ר"מ   
      

 33,000.00    30.00 1,100.00 טרופמכ הנגהל הדמ ר"מ  05.13.0070
      

 45,000.00    30.00 1,500.00 טרופמכ זוקינ תעירי ר"מ  05.13.0080
345,500.00 חותיפ סלפמב ףתרמ תרקת םוטיא 31.50 כ"הס  

      
,ר ו ר ו ו א  י ר י פ  י נ ו ג ג  ם ו ט י א  41.50 ק ר פ  ת ת       
'ד כ ו  ח ו ת י פ  ס ל פ מ ב  ם י נ ו ש  ת ו ק ע מ       
      

  7,500.00    30.00   250.00 טרופמכ חטשה תנכה ר"מ  05.14.0001
      
תיטנמצ הצברה -חיט יופיחב ןוטב תוקעמב     05.14.0010

  7,500.00    60.00   125.00 טרופמכ ר"מ   
      
תופצר ,תוגרדמ ,ןבא ופיחב ןוטב תוקעמב     05.14.0020

  8,750.00    70.00   125.00 טרופמכ יטנמצ םוטיא -'דכו ר"מ   
      
טרפמב 4.41 ףיעס יפל ינמוטיב םוטיא תעוצר     05.14.0030

  2,000.00    20.00   100.00 םוטיאל ינכטה רטמ   
      

    400.00    20.00    20.00 טרופמכ רורוואה יריפ יסירת ביבס הריגס רטמ  05.14.0040
 26,150.00 'דכו חותיפ סלפמב םינוש תוקעמ ,רורווא יריפ ינוגג םוטיא 41.50 כ"הס  

      
ך ר ו א ל  ם י ר פ ת  ם ו ט י א  51.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר י ק ב  ,ם י י ע ק ר ק  ת ת  ת ו ר י ק ב  ם י י ק  ה נ ב מ       
ץ ו ח       
      

  1,800.00    30.00    60.00 טרופמכ חטשה תנכה 'חי  05.15.0001
  1,800.00 51.50.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 12585   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     012 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,800.00 מהעברה      

      
      
ןליטאילופ גופס + M.D.P.E תועירי 2 עוביק     05.15.0010

  9,000.00   150.00    60.00 טרופמכ  ,ןטירואילופ קיטסמו רטמ   
      

  3,600.00   120.00    30.00 טרופמכ - רפתה יוסיכל חפ וא רזיבא תבכרה רטמ  05.15.0011
 14,400.00 ץוח תוריקב ,םייעקרק תת תוריקב םייק הנבמ ךרואל םירפת םוטיא 51.50 כ"הס  

      
ה ד י ר י  ת ו ג ר ד מ  ם ו ט י א  61.50 ק ר פ  ת ת       
ן ו י נ ח ל       
      
)םיטסדופב ךרוצה תדימב( םיעופישב הדמ     05.16.0001

    200.00    40.00     5.00 טרופמכ ר"מ   
      

  1,200.00    40.00    30.00 טרופמכ חטשה תנכה ר"מ  05.16.0002
      

  3,600.00   120.00    30.00 טרופמכ ינמוטיב ןטירואילופ םוטיא תכרעמ ר"מ  05.16.0003
      

    150.00    30.00     5.00 טרופמכ טסדופב הנגהל הדמ ר"מ  05.16.0004
  5,150.00 ןוינחל הדירי תוגרדמ םוטיא 61.50 כ"הס  

      
ת ו ק ו צ י  ת ו ג ו ר ע  ם ו ט י א  71.50 ק ר פ  ת ת       
ח ו ת י פ  ס ל פ מ ב  י ל ל כ ה  ם ו ט י א  ל ע מ       
      

    250.00   500.00     0.50 טרופמכ חטשה תנכה + םיעופישב הדמ ק"מ  05.17.0001
      

  3,600.00   120.00    30.00 טרופמכ יטנמצ םוטיא תכרעמ ר"מ  05.17.0002
      

    900.00    30.00    30.00 טרופמכ זוקינ תבכש ר"מ  05.17.0003
  4,750.00 חותיפ סלפמב יללכה םוטיא לעמ תוקוצי תוגורע םוטיא 71.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,419,290.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
קובץ: 12585   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     013 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
'סמ סופיט םיכנ יתוריש / םיתורייש רדח תלד     06.01.0210

  3,450.00 3,450.00     1.00 תורגנ תמישרב  1.2 -נ 'חי   
  3,450.00 תורגנ 10.60 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
תמישרב 2.1-סמ  סופיט תיפנכ דח תלד     06.02.0120

 16,850.00 3,370.00     5.00 תורגסמ 'חי   
      
תמישרב 3.1-סמ  סופיט תיפנכ דח תלד     06.02.0130

  3,040.00 3,040.00     1.00 תורגסמ 'חי   
      
6.1-סמ סופיט ,בכר רבעמ יאתמ טולימ תלד     06.02.0160

 12,880.00 3,220.00     4.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
-סמ  סופיט 09/03 תיפנכ דח רהוצ שא תלד     06.02.0210

 34,350.00 6,870.00     5.00 תורגסמ תמישרב 1.2 'חי   
      
-סמ  סופיט 03/03 תיפנכ דח רהוצ שא תלד     06.02.0220

 27,480.00 6,870.00     4.00 תורגסמ תמישרב 2.2 'חי   
      
תמישרב 4.2 -סמ  סופיט 03/03 שא תלד     06.02.0240

  9,780.00 4,890.00     2.00 תורגסמ 'חי   
      
תמישרב 1.3 -סמ  סופיט שא יוביכ ןורא     06.02.0301

  5,790.00 1,930.00     3.00 תורגסמ 'חי   
      
2.3 -סמ  סופיט 4L תילעמ דוקיפ ןורא     06.02.0302

  1,930.00 1,930.00     1.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
2L 3L תוילעמ יננצמ ןוסכאל הפפר ןורא     06.02.0303

  4,650.00 4,650.00     1.00 תורגסמ תמישרב 3.3 -סמ  סופיט 'חי   
      
4.3 -סמ  סופיט 5L תילעמ דוקיפ ןורא     06.02.0304

  2,670.00 2,670.00     1.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
5.3 -סמ  סופיט 2L 3L תילעמ דוקיפ ןורא     06.02.0305

  3,850.00 3,850.00     1.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
תמישרב 6.3 -סמ  סופיט ןוינח למשח ןורא     06.02.0306

  4,450.00 4,450.00     1.00 תורגסמ 'חי   
      
תמישרב 7.3 -סמ  סופיט ןוינח קזב ןורא     06.02.0307

    830.00   830.00     1.00 תורגסמ 'חי   
      
      

128,550.00 20.60.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     014 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
128,550.00 מהעברה      

      
      
8.3 -סמ  סופיט 1M ןולעמ דוקיפ ןורא     06.02.0308

    910.00   910.00     1.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
9.3 -סמ  סופיט )השינב אל( שא יוביכ ןורא     06.02.0309

  6,750.00   750.00     9.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
סופיט תוגרדמ השינב םיבעמל רורווא יסירת     06.02.0502

  4,000.00 1,000.00     4.00 תורגסמ תמישרב 2.5 -סמ 'חי   
      
סופיט תוגרדמ השינב םיבעמל רורווא סירת     06.02.0503

  5,250.00 5,250.00     1.00 תורגסמ תמישרב 3.5 -סמ 'חי   
      
7.5 -סמ  סופיט ר"מ 3.0 ןשע רורחש סירת     06.02.0507

  1,400.00   700.00     2.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
סופיט קזב ןורא לעמ הבעמל רורווא סירת     06.02.0510

  1,800.00 1,800.00     1.00 תורגסמ תמישרב 01.5-סמ 'חי   
      
11.5 -סמ סופיט  ריווא יוציפ יריפב סירת     06.02.0511

 14,400.00 2,400.00     6.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
סופיט   רייוא יוציפ ינופצ ריפ החיתפל סירת     06.02.0512

  2,900.00 2,900.00     1.00 תורגסמ תמישרב 21.5 -סמ 'חי   
      
41.5 -סמ סופיט   ןשע רורחש ריפב סירת     06.02.0514

 15,600.00 5,200.00     3.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
-סמ  סופיט א  תוגרדמ םרג - די זחאמו הקעמ     06.02.0601

 12,800.00 12,800.00     1.00 תורגסמ תמישרב 1.6 'חי   
      
2.6 -סמ  סופיט א תוגרדמ םרג - די זחאמ     06.02.0602

 39,500.00 39,500.00     1.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
6.6 -סמ  סופיט ג תוגרדמ םרג - די זחאמ     06.02.0606

  5,600.00 5,600.00     1.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
תמישרב 1.7  סופיט קשמ רצח תריגס     06.02.0710

 12,000.00 12,000.00     1.00 תלד ללוכ ,תורגסמ 'חי   
      
סופיט ,םיבעמ רורוואל החיתפל הפפר סירת     06.02.0750

 14,000.00 7,000.00     2.00 תורגסמ תמישרב 5.7-סמ 'חי   
      
-סמ  סופיט  ר"מ 4.3 אצוי ריווא רורווא סירת     06.02.0810

  4,150.00 4,150.00     1.00 תורגסמ תמישרב 1.8 'חי   
      
-סמ  סופיט ר"מ 0.3 סנכנ ריווא רורווא סירת     06.02.0820

  3,200.00 3,200.00     1.00 תורגסמ תמישרב 2.8 'חי   
      

272,810.00 20.60.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     015 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
272,810.00 מהעברה      

      
      
-סמ  סופיט ר"מ 4.2 אצוי ריווא רורווא סירת     06.02.0830

  2,550.00 2,550.00     1.00 תורגסמ תמישרב 3.8 'חי   
      
4.8 -סמ  סופיט ר"מ 2.1 רורווא סירת     06.02.0840

  2,600.00 1,300.00     2.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
-סמ  סופיט מ"ס 041/522 דויצ תסנכה חתפ     06.02.0850

  3,800.00 3,800.00     1.00 תורגסמ תמישרב 5.8 'חי   
      
סופיט י"חח רובע לופכ לוענמ םע 03/03 א.ד     06.02.0860

  5,250.00 5,250.00     1.00 תורגסמ תמישרב 6.8 -סמ 'חי   
      
סופיט ךומנ חתמ רדחל תיפנכ דח 03/03 א.ד     06.02.0870

  5,050.00 5,050.00     1.00 תורגסמ תמישרב 7.8 -סמ 'חי   
      
8.8 -סמ  סופיט ןותחת בלשל הדירי םלוס     06.02.0880

    650.00   650.00     1.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
תמישרב SM-10 טרפ תוכרעמ ןורא טרפ     06.02.1000

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק םיטרפ  
293,710.00 תורגסמ 20.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

297,160.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  
קובץ: 12585   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     016 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ך ו ת ב  ם י מ  ת ק פ ס ה  ת ש ר  10.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ה       
      
תורונצמ ןינבה םינפב םימ תקפסה תורונצ     07.01.0010
םירבועה04"  לוידקס" רפת אלל םינבלוגמ      
לכ תוברל ,תוריקב םיצירחבו תופצרב ,םייולג      
,LAG-CPAיופצ .םישורדה םילתמה ,םיחפסה      

  9,800.00   140.00    70.00 1 2/1" רטוקב תורונצ טרפמב ראותמה לכו  רטמ   
      
תורונצמ ןינבה םינפב םימ תקפסה תורונצ     07.01.0020
םירבועה04"  לוידקס" רפת אלל םינבלוגמ      
לכ תוברל ,תוריקב םיצירחבו תופצרב ,םייולג      
,LAG-CPAיופצ .םישורדה םילתמה ,םיחפסה      

  1,750.00   175.00    10.00 2" רטוקב תורונצ טרפמב ראותמה לכו  רטמ   
      

  2,250.00    90.00    25.00 1." רטוקב לבא ל"נכ תורונצ רטמ  07.01.0030
      
רגאמ ,ןולפט םטא "ביגש" תרצות ירודכ ףוגמ     07.01.0040
וא טורח הדלפ דרוקר תוברל002  הרדס אלמ      

    250.00   250.00     1.00 2." רטוקב ךרע הוש 'חי   
      

    350.00   175.00     2.00 "2/1 1 רטוקב ל"נכ ירודכ ףוגמ 'חי  07.01.0050
      

    150.00   150.00     1.00 1" רטוקב ל"נכ ירודכ ףוגמ 'חי  07.01.0060
      

    375.00   125.00     3.00 4/3 " רטוקב ל"נכ ירודכ ףוגמ 'חי  07.01.0070
 14,925.00 הנבמה ךותב םימ תקפסה תשר 10.70 כ"הס  

      
ן י ח ו ל ד  ן י כ פ ו ש  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
םירזיבא םע EPDH  תורונצמ ןיחולד תורונצ     07.02.0010
תורונצ שורדכ תורוקבב םידיוצמ ,םימיאתמ      

    400.00    80.00     5.00 .מ"מ 36-05  םירטוקב רטמ   
      
מ''מ 011  רטוקב )טירבג( EPDH תורונצ     07.02.0020
םיפועיס ,תורוקב ,םיחפסה ,םירבחמה לכ ללוכ      
רזעה ירמח לכו ,םילתמ ,םיקוזח ''וכו      

 11,250.00   125.00    90.00 .םישורדה רטמ   
      
ללוכ מ''מ061  רטוקב )טירבג( EPDH תורונצ     07.02.0030
םיקוזח ''וכו םיפועיס ,תורוקב ,םיחפסה לכ      

 30,000.00   200.00   150.00 .םישורדה רזעה ירמח לכו םילתמ רטמ   
 41,650.00 ןיחולד ןיכפוש 20.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 12585   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     017 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ז ו ק י נ ו  ם ש ג  י מ  ת ר נ צ  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
ךותב וא יולג ,םשג ימ זוקינל EPDH,  תורונצ     07.03.0010
תויופעתסההו תותשקה לכ ללוכ םידומעה      
תרצותמ תוילמשח תופומ י"ע רוביח תושורדה      
תרבח לש "ןוטב ארטלוא" תרנצ וא תיתשרח      

  5,000.00   125.00    40.00 ע"וש וא מ"מ011  רטוקב תורונצ  תוילוח רטמ   
      
ךותב וא יולג ,םשג ימ זוקינל EPDH,  תורונצ     07.03.0020
תויופעתסההו תותשקה לכ ללוכ םידומעה      
תרצותמ תוילמשח תופומ י"ע רוביח תושורדה      

 10,000.00   200.00    50.00 .מ"מ 061  רטוקב תורונצ .תיתשרח רטמ   
      

 62,500.00   250.00   250.00 002 רטוקב ל"נכ EPDH  תורונצ רטמ  07.03.0030
      

  3,000.00   300.00    10.00 052 רטוקב ל"נכ EPDH  תורונצ רטמ  07.03.0040
      

  4,800.00 1,600.00     3.00 ןוינחה תפצרב 6/"8 " אצומ םע םשג ימ טלוק 'חי  07.03.0050
 85,300.00 זוקינו םשג ימ תרנצ 30.70 כ"הס  

      
ב ו י ב ל  ה ב י א ש  י נ ק ת מ  40.70 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ ו       
      
זוקינל וא בויבל הביאש רובל םירזיבא תכרעמ     07.04.0010
ינש ןכו רובל האיציהו הסינכה ירזיבא לכ ללוכ      
טרפ יפל8/. ט מ"ס06  רטוקב םיסכמ      

 10,000.00 2,000.00     5.00 'פמוק .תוינכתב  
      
הלעפהל זוקינ וא בויב תובאשמל דוקפ חול     07.04.0020
ינורטקלא סלפמ דוקיפ תכרעמ יפל תיטמוטוא      
ןונגנמו ןומיס תורונמ ,םיענתמ ,םיחטבמ ללוכ      
הרקבלתואיצי הלקת ןומסל תילוק הקעזאל      
םר ןב המגודכ חולה ''וכו ילמשח טווח תיזכרמ      

 75,000.00 15,000.00     5.00 טרופמכ ,םלשומ לכה ,ךרע הווש וא ,גירש 'חי   
      
3 " רטוקב בויבל תלוקשמ םע רזוח לא םותסש     07.04.0030

 10,000.00 1,250.00     8.00 .יוקינ חתפ םע םיידגנ םינגואו םינגוא תוברל 'חי   
      
4 " רטוקב בויבל תלוקשמ םע רזוח לא םותסש     07.04.0040

  2,500.00 1,250.00     2.00 .יוקינ חתפ םע םיידגנ םינגואו םינגוא תוברל 'חי   
      
םינגוא ללוכ לאפר תרצות3LRT " רטוקב ףוגמ     07.04.0050

 18,000.00 1,500.00    12.00 .רסרדל קוזחו רסרד ןכו םיידגנ םינגואו 'חי   
      
ללוכ לאפר תרצות 4LRT " רטוקב ףוגמ     07.04.0060

  4,500.00 1,500.00     3.00 .רסרדל קוזחו רסרד ןכו םיידגנ םינגואו םינגוא 'חי   
      
      
      
      

120,000.00 40.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     018 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
120,000.00 מהעברה      

      
      
םירוחש הדלפ תורונצמ 3 " רטוקב הקינס וק     07.04.0070
יופצ םע ךותרב םירבוחמ 23/5 " ןפוד יבוע      
,םילתמה לכ תוברל ,ץוחב עבצו םינפב טלמ      

 30,000.00   250.00   120.00 .םישורדה רזעה ירמוחו םיחפסה רטמ   
      
םירוחש הדלפ תורונצמ 4 " רטוקב הקינס וק     07.04.0080
יופצ םע ךותרב םירבוחמ 23/5 " ןפוד יבוע      
,םילתמה לכ תוברל ,ץוחב עבצו םינפב טלמ      

 14,000.00   350.00    40.00 .םישורדה רזעה ירמוחו םיחפסה רטמ   
      
ישפוח רבעמ םע ימלוג בויבל הלובט הבאשמ     07.04.0090
דגנכ ש"קמ 5  לש הקיפסב מ"מ 08  רטוקב      
.םיאתמ יזאפ תלת עונמ םע 'מ 01  לש דמוע      
םירזיבאו םירבחמ ,תוליסמ ,המרה ןקתמ ללוכ      
ןרצי י"ע םיקפוסמה הנקתהל םישורדה      
הווש וא A SB תרצות תמגודכ .תובאשמה      
,םלשומ לכה ,ךרע הווש וא )ק.ק םיחבטמ( ךרע      

 30,000.00 15,000.00     2.00 טרופמכ 'חי   
      
ישפוח רבעמ םע ימלוג בויבל הלובט הבאשמ     07.04.0100
דגנכ ש"קמ 5  לש הקיפסב מ"מ 08  רטוקב      
.םיאתמ יזאפ תלת עונמ םע 'מ 51  לש דמוע      
םירזיבאו םירבחמ ,תוליסמ ,המרה ןקתמ ללוכ      
ןרצי י"ע םיקפוסמה הנקתהל םישורדה      
הווש ואA SB תרצות תמגודכ .תובאשמה      
,ךרע הווש וא )1-  ק תפצר ןוינח יתוריש(.ךרע      

 30,000.00 15,000.00     2.00 טרופמכ ,םלשומ לכה 'חי   
      
מ"מ 05  ישפוח רבעמ זוקינל הלובט הבאשמ     07.04.0110
ל"נכ ראשה לכ .'מ 01  דמוע ש"קמ 05 הקיפס      
לכה ,ךרע הווש וא ).ק.ק תפצר חותיפ זוקינ(      

 30,000.00 15,000.00     2.00 טרופמכ ,םלשומ 'חי   
      
מ"מ 05  ישפוח רבעמ זוקינל הלובט הבאשמ     07.04.0120
ל"נכ ראשה לכ .'מ 52  דמוע ש"קמ 51  הקיפס      
לכה ,)4-  המוקב ףתרמ תפצר הפמר זוקינ(      

 40,000.00 10,000.00     4.00 טרופמכ ,םלשומ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

294,000.00 40.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     019 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
294,000.00 מהעברה      

      
      
תינוסרטלוא םימ סלפמ דוקיפ תכרעמ     07.04.0130
לבכ AM02-4,  תיגולאנא האיצי :תללוכה      
5  םע CDV42  דוקיפ תספוק ,אספוקל רוביח      
DCL,  תיתרפס תיפרג הגוצת ,הדידמ תוגרד      
דימע ששג NIHPLOD.  םאתמ י"עבשחמל      
זוזיקל ימינפ ששג םעBD6  םגד םילקימיכ      
) תכרעמב תומיטא תגרד ,תורוטרפמט      
    65-PIתרצות תכרעמ .(ריקה לע הנקתה  
    RASLUP םגד  ARTLU5 לכה ,ךרע הווש וא  

 30,000.00 6,000.00     5.00 טרופמכ ,םלשומ 'חי   
324,000.00 זוקינו בויבל הביאש ינקתמ 40.70 כ"הס  

      
ם י י ר ט י נ ס  ם י ל כ  50.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ו ט מ ר א ו       
      
הניסרחמ םיכנ יתורישב הנטק הצחר תרעק     07.05.0010
םע "הסרח" תרצות 54"  אפלא" םגד הנבל      
תנקתהו הקפסה תוברל תדמוע הללוסל רוח      

    750.00   750.00     1.00 .בויבהו םימה תוכרעמל הרובחו םירזיבא 'חי   
      
םיכנ יתורישל םירקו םימח םימל הללוס     07.05.0020
תמח תרבח לש 414103  תמסקימ תמגודכ      

    600.00   600.00     1.00 קפרמ תידי םע 'חי   
      
םגדSI  תרצות תמגודכ םיכנל היולת הלסא     07.05.0030
םימ תסינכ לפינ ללוכ 4043V  ט"קמ רוטנוק      

  2,000.00 2,000.00     1.00 66045 ט"קמ רוטנוק םגד הלסא בשומו ךורא 'חי   
      
ט"קמ תמח תרצות הצחר תרעקל ןופיס     07.05.0040
" קובקב ןופיס - םורכ הפוצמ זילפמ765108      

    150.00   150.00     1.00 1/2 1 'חי   
      
הלתמו יטמואנפ יתומכ וד יומס החדה לכימ     07.05.0050
08ILO  תרצות סבג תוריקל םאתומ הלסאל      

  1,000.00 1,000.00     1.00 215231 ט"קמ 'חי   
      
ט"קמ ןבל קנילב םגד הטסורינ יטמואנפ ןצחל     07.05.0060

    200.00   200.00     1.00 216621 'חי   
  4,700.00 תורוטמראו םיירטינס םילכ 50.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

470,575.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
קובץ: 12585   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     020 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
,דוסי יגרב תוברל דויצה לכ - תיללכ הרעה      
יטנא גוסמ ויהי םינפו םישגמ ,םידומע ,תוקיצי      
תושירדל םאתהב יזויפיד יופיצ םע יביזורוק      
םיבייח ףסונבו ,טרפמבו תוינכותב תוטרופמה      
דויצהו תוינכותה רובע בתכב רושיא רובעל      
תוירחאב ,הייריעב רואמ תקלחמו ןנכתמה לומ      
הדובעה ריחמ .ולא םירושיא קיפנהל ןלבקה      
בוחרב םייקה הנזה רוקמל תורבחתה ללוכ      
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.01.0030
,)מ"מ 5.1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה,תויווז      

  9,120.00   152.00    60.00 הקראה יקדהמו רטמ   
      
,'ממ 58 קמועבו 'ממ 001 בחורב תשר תולעת     08.01.0090
תוברל ןולוגמ, רטוק 'ממ 8.4 לזרב תשרמ      
,הילת ינקתה תוברל ןולוגמ .הילת ינקתה      
תוברל ,הרקתהמ םייולת וא םינבמ לע םיעובק      
,תותשק ,םירבחמ ,תויווז ,לזרב יקוזיח      

  9,000.00    45.00   200.00 םילתמו הקראה יקדהמ ,תוכימת רטמ   
      
,'ממ 58 קמועבו 'ממ 002 בחורב תשר תולעת     08.01.0100
תוברל ןולוגמ, רטוק 'ממ 8.4 לזרב תשרמ      
,הילת ינקתה תוברל ןולוגמ .הילת ינקתה      
תוברל ,הרקתהמ םייולת וא םינבמ לע םיעובק      
,תותשק ,םירבחמ ,תויווז ,לזרב יקוזיח      

  2,850.00    57.00    50.00 םילתמו הקראה יקדהמ ,תוכימת רטמ   
      
ןוולוגמ חפמ םילבכ תומלוס וא תולעתל םיסכמ     08.01.0170

  1,500.00    30.00    50.00 מ"מ 2 יבועב מ"מ 002 בחורב רטמ   
      
םייומס 'ממ 61 רטוקב תוקיציל  "נפ" תורוניצ     08.01.0460

  7,500.00     5.00 1,500.00 .הכישמ טוח םע תואספוק תוברל םייולג וא רטמ   
      
םייומס 'ממ 32 רטוקב תוקיציל  "נפ" תורוניצ     08.01.0470

  4,500.00     9.00   500.00 .הכישמ טוח םע תואספוק תוברל םייולג וא רטמ   
      
םייומס 'ממ 05 דע רטוקב םיירושרש תורוניצ     08.01.0480
.הכישמ טוח םע תואספוק תוברל םייולג וא      

  7,650.00    15.30   500.00 החנה וא הנמטה רטמ   
      
רטוקב )ןורירמ( "כ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ     08.01.0490

 50,000.00    10.00 5,000.00 .הכישמ טוח םע תואספוק תוברל יולג ,1" רטמ   
 92,120.00 םיליבומ 10.80 כ"הס  

      
קובץ: 12585   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     021 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
2.80 קרפ-תתב םילבכו םיכילומ :הרעה      
תרגסמב תולולכ ןניאש תודובעל םידעוימ      
הנקתהו הקפסה ללוכ ריחמה ,למשחה תודוקנ      
,םיליבומ ללוכ הנזהה וק לש רוביחו      
תודובעה לכו רזעה ירמוח לכ,םיכילומ      
.ורוביחו וקה תחנהל תושורדה      
      
םע ר"ממ 61 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.0020
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      

  3,600.00    18.00   200.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב רטמ   
      
םינומט ,מ"מ 53 ךתחב םיפוצמ תשוחנ יכילומ     08.02.0030
וא תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב םע      

  6,000.00    40.00   150.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב םיחנומ רטמ   
      
,מ"מ 05 ךתחב CVP םיפוצמ תשוחנ יכילומ     08.02.0040
וא תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב םע      

  2,500.00    50.00    50.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב םיחנומ רטמ   
      
5.1X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.02.0100

 14,250.00     9.50 1,500.00 ר"ממ רטמ   
      
ךתחב )ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0110
    5.2X3 לע םיחנומ הנבמל םיעובק ר"ממ  

 25,500.00    17.00 1,500.00 .תורוניצב םילחשומ וא תומלוס רטמ   
      
6X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.02.0150

  4,000.00    20.00   200.00 ר"ממ רטמ   
      
61X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.02.0170

 30,000.00    50.00   600.00 ר"ממ רטמ   
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     08.02.0190
    05X4 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      

 16,800.00   112.00   150.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
      
ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ     08.02.0210
    042X4  לע  םיחנומ  ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      

132,000.00   120.00 1,100.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
      
םע ר"ממ 07 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.0230
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      
קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

  4,080.00    51.00    80.00 ע"ש וא "הכרא" י"ע רטמ   
      
      
      

238,730.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     022 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
238,730.00 מהעברה      

      
      
םע ר"ממ 021 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.0250
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      
קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

 77,600.00    97.00   800.00 ע"ש וא "הכרא" י"ע רטמ   
      
גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ     08.02.0260

 12,000.00    12.00 1,000.00 ר"ממ 5.1X3 ךתחב 03E 081EF XHXHN רטמ   
      
גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ     08.02.0270

  8,500.00    17.00   500.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב 03E 081EF XHXHN רטמ   
      

  3,000.00     6.00   500.00 "קזב" רשואמ תוגוז 4 ,ידיג-בר ןופלט לבכ רטמ  08.02.0400
      
םאתהב תוגוז 01 ילעב םיידיג בר ןופלט לבכ     08.02.0410
תולעתב וא תורניצב םילחשומ "קזב" תושירדל      

  1,200.00    12.00   100.00 ל'ג .םילבכ רטמ   
      
םינומט ,ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.02.0520
םלוס לע וא/ו רוניצב  םילחשומ  וא/ו  עקרקב      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ      

  2,000.00    25.00    80.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
343,030.00 םילבכו םיכילומ 20.80 כ"הס  

      
ד ל  ת ר ו א ת ו  ה ר ו א ת  י פ ו ג  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
םאתהב הרואתה יפוג תנקתהו הקפסא      
80 טרפמב םיעיפומה םייטנוולרה םיפיעסל      
הקפסא ללוכ םיפוגה ריחמ .הז טקיורפ לש      
ללוכ יהשלכ הרקתו םוקימ לכב הנקתהו      
א"גהו םינקתה ןוכמ תושירד תבוטל םיקוזיח      
      
96PI תוצצופתוה םימ ןגומ הרואת ףוג     08.03.0020
SSIWEG תרבח לש TRAMS 3 תמגודכ      
רוביחל היצפוא םע טאוו 76 לש קפסהב      
תא לולכי ריחמה ףוגה תחיתפ אלל יראניל      
,ןוטב תרקתב ןקתומ ,םיידועייה םירבחמה      
לולכי ריחמה ,םוקימל םאתהב הקירפ וא סבג      

218,400.00   780.00   280.00 K0004 ןווג ,א"גה תושירדל םאתהב קוזיח 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

218,400.00 30.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     023 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
218,400.00 מהעברה      

      
      
םונימולא תרגסמב ןקתומה דל ספ ךא ל"נכ     08.03.0030
לע מ"ס 3 םומיסקמ לש לדוגב ץבא הפוצמ      
רוזיפל יבלח ילפוא יטמזירפ יופיח ללוכו מ"ס3      
,טרפמהו הראה יבושיחל םאתהב ינקת הראה      
06 לש קפסהב 76PI םימ ןגומ דל ספ וכותבו      
םע NOSIDE תרבח לש ץר רטמל טאוו      
WM תרבח לש טאווליק 3 לש יזכרמ רביירד      
,ךומנ דוציר ןקת לעבו טרפמל םאתהברביירדה      

159,600.00   380.00   420.00 K0004 ןווג.רטמל ריחמ רטמ   
      
תינוציח הנקתהל DEL םוריח תרואת ףוג     08.03.0140
,טיילורטקלא תרבח 2 לבוי לש-LE-517 גוסמ      
הרואת ןמז W3, ml007, 45PI דל תורונ 6      
'עמ ללוכ יתילכת דח תוקד 021 םוריחב      
.22.2 02 ילארשי ןקת ות לעב ,תימצע הקידב      

 42,000.00   600.00    70.00 80-3x6-517 LE :ט"קמ 'חי   
      
גוסמ DEL םוריח תאיצי טלש תרואת ףוג     08.03.0150
    327-LE - תדימב הנווכה יצח ללוכ 1 ינור  
םע יתלכת וד ,טיילורטקלא תרבח לש ךרוצה      
הרואת ןמז LE 80-327 תימצע הקידב      
02 ילארשי ןקת ות לעב תוקד 810םוריחב      

  6,500.00   650.00    10.00 ט"קמ 22.2 'חי   
      
053 רטוקב  WONS W03 גוסמ הרואת ףוג     08.03.0230
רוא ןווגב הרקתב 56PI חיטה לע DEL  מ"ס      

  3,100.00   310.00    10.00 גניטייל וקסינ תאמגודכ K0004 'חי   
429,600.00 דל תרואתו הרואת יפוג 30.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
חיטה לע הנקתהל מ"מ 55 תופעתסה תאספוק     08.04.0001

  3,400.00    40.00    85.00 56PI םימ תנגומ 'חי   
      
תיטסוקא הרקת לע הנקתהל תולעמ 063 יאלג     08.04.0250
תוחכונ ןשייח XUL ב הראה תמר ןשייח ללוכה      
.גוזימ ינשהו הרואת דחא םיצורע 2 ל הלעפהו      
ןתינהןזורטקלא תרבח לש P024-SO תמגודכ      
: ט"קמ תוחפל תוקד 03 לש ןונוויכל      
    P024-SO. שבי עגמ טווחל ןלבקה תוירחאב  
רוביחו טוויח ללוכ ריחמה .םינגזמ דוקיפ 'עמל      
םאתהב הרואתה תכרעמל יאלגה לש םלשומ      

  7,000.00   700.00    10.00 ףרוצמ טרפל 'חי   
      
הלוחכ דל תרונ ללוכ םיבטק 4 ראומ ןצחל     08.04.0300

    820.00    82.00    10.00 הרואת וא ןגזמ תלעפה תבוטל 'חי   
 11,220.00 םירזיבא 40.80 כ"הס  

      
קובץ: 12585   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     024 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש ו  ת ו ד ו ק נ  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
תורוניצו םילבכה תא לולכי הדוקנ ריחמ :הרעה      
האיציל דעו חולהמ לחה םהיחיפס לכ לע ןגמה      
םג לולכי רואמ תדוקנ ריחמ .ריקב וא הרקתב      
לולכי עקתהתיב תדוקנ ריחמ ,םרזה קספמ תא      
ורבוחיש הרואתה יפוג רפסמ .עקתה תיב תא      
י"ע תולעפומה תודוקנה רפסמו תחא האיציל      
ריחמ תא הנשי אל - לופכ וא ליגר דחא קספמ      
רתוי י"ע תלעפומ רואמ תדוקנ םא .הדיחיה      
ףסונ קספמ לכ בשוחי !אל דחא קספממ      
יפוס רזיבא ןיזמ לגעמ םא .תפסונ הדוקנכ      
ריחמתא וז הדבוע הנשת אל ,דבלב דחא      
גוס לכב הב יצח ללוכ הדוקנה ריחמ .הדוקנה      
חולהמ הדוקנה קחרמ .ןוטב ריק תוברל ריק      
םירטמ 001 דע      
      
ויהי תוריקב םינקתומה םירזיבאה לכ :הרעה      
.ע"ש וא "סיווג" תרצות      
      
לכ לש ןומיס םיללוכ תודוקנה יריחמ :הרעה      
אמייק רב ןומיס י"ע.לגעמה 'סמב רזיבא      
      
הדוקנה עוציב לולכי תודוקנה יריחמ :הרעה      
ריקה ןוקית ,הביצח תוברל ט"הת היומס      
.דויסב רומיגו      
      
םכותבו תולעת וא/ו תורוניצ םע רואמ תדוקנ     08.05.0070
ףילחמו לופכ,ליגר ,רואמל ז"מ תוברל ,םילבכ      
,01.80 ףיעסב דחוימה טרפמב טרופמה לכו      
'קנ וא\ו .קספמל דעו חולהמ הרישי תדוקנ      
ןורירמ רוניצ ללוכ אל ריחמה ,םוריחל הרואת      

 72,800.00   140.00   520.00 דרפנב רחמות תינוציחו חיט לע הנקתהב 'חי   
      
ןוינח תרקב תכרעמ וא ס"מט ,הקעזא תודוקנ     08.05.0090

  8,000.00    80.00   100.00 הכישמ טוחו מ"מ 61 רוניצב 'קנ   
      
וא/ו תורוניצ םע ,יפוס רזיבא ללוכ חכ תדוקנ     08.05.0100
YX2N דע ךתחב םילבכ םכותבו תולעת      
    5.2x5 רזיבאל רוביחו יפוס רזיבא תוברל,  
יפוסה רמג רזיבא םע מ"מ 61/32 רטוקב רוניצ      
.01.80 ףיעסב דחוימה טרפמב טרופמה לכו      
לולכי עקתה תיב .הנגה יסירת לולכי רזיבא      
2 ידי לע ריק/הספוקה תרגסמל קזוחיו      

  3,600.00   240.00    15.00 .קודיהיגרב 'קנ   
      

    400.00    20.00    20.00 םימ ןגומ רזיבאל תפסות 'חי  08.05.0110
      
םימ ןגומ A23x3 דע תיזאפ תלת 'קנ ךא ל"נכ     08.05.0120

  2,400.00   600.00     4.00 IP67 'קנ   
      

 87,200.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../025 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     025 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 87,200.00 מהעברה      

      
      
61 רטוקב רוניצ ,ץוח ןופלט - תרושקת תדוקנ     08.05.0130
יפל רמג רזיבאו  מ"מ 5.0*2*4 ליבכ מ"מ      
יטירב ןקת -ינקת רוביח - "קזב" 'בח תוארוה      

    600.00   150.00     4.00 )םירעשו רמוש תדמעל ( .טה"ת/טה"ע 'חי   
      
,הזירכ ,ןופלט ,בשחמ( תרושקתל הנכה תדוקנ     08.05.0140
,תומלצמ ,VT ,כ"לט ,םוקרטניא      
יטוחלא טנרטניאל PA 'קנ  ,הקעזא,לוקמר      
טרופמה לכ ללוכ )רזיבאה תנקתה ללוכ      

  2,400.00    80.00    30.00 81.01.80 ףיעסב דחוימה טרפמב 'קנ   
      
61 דיגב יתמוק פ"הפל דע ןקתמ תקראה     08.05.0160

  1,600.00   400.00     4.00 'פמוק ר"ממ  
      
61 רוניצב שא יוליג רזיבא \ ןשע יאלגל הדוקנ     08.05.0170
,שא ןגומ ר"ממ 8.0X4 בלצומ לבכו מ"מ      
טוויח תטישל םאתהב קרו ךא עצבתיי טוויחה      

 19,800.00   180.00   110.00 CLASS A 'קנ   
      
5.2 םיכילומ םע הקספה/םוריח ןצחל תדוקנ     08.05.0180
םע הספוקו ןצחל ללוכ יזפ דח לגעמב ר"ממ      

  4,160.00   260.00    16.00 .תיכוכז הסכמ 'חי   
      
תרצות היזיולטל ךכוסמ 95GR רזיבא     08.05.0190

    100.00    50.00     2.00 GEWISS 'חי   
      
ךכוסמ יאקירמא \ ילארשי ןופלטל רזיבא     08.05.0200

    100.00    50.00     2.00 SSIWEG תרצות 'חי   
      
קלח 0221 ןקתל םאתהב טוחמ םיאבכ ןופלט     08.05.0210
םע ידועיי עקש ללוכו שא תניסח הליבכ ללוכ 3      

 15,200.00 3,800.00     4.00 'פמוק ןקתה תושירד "פע ול ךומסב ןקתומ ןופלט  
      
תכרעמ םואת ןיגב ימעפ-דחו עובק םולשת     08.05.0310

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .תכרעמה ןלבק/קפס םע הזירכ/םילוקימר  
      
תכרעמ םואת ןיגב ימעפ-דחו עובק םולשת     08.05.0320
ןלבק/קפס םע תופירש יובכ/ןשע יולג      

  2,250.00 2,250.00     1.00 'פמוק .תכרעמה  
      
רובע הנורוקל היטבמא תוברל םירוביח יסיסב     08.05.0350
םירושיגו םירוביח עוציבו תרושקת ןורא      

  2,000.00   500.00     4.00 'פמוק .תוגוז 01 ,שרדנכ  
      
      
      
      
      

135,910.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../026 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     026 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
135,910.00 מהעברה      

      
      
A6-TAC תמלשומ הדוחא תרושקת תדוקנ     08.05.0360
ט"הת ןקתומ שרדנכ 52 רטוקב רוניצ היושע      
,תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו      
AGIG ילבכ תרדסמ TAC-7 לבכ תוברל      
רזיבא תוברל G01 בצקב הדובעל םאתומה      

 16,450.00   470.00    35.00 תווצקה ינשב הדוקנה רוביחו שרדנכ 'חי   
152,360.00 תונושו תודוקנ 50.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
םאתהב ועצובי למשח תוחול לכ * :הרעה      
קיזחי ביכרמה ןרציה 93416 ילארשי ןקתל      
0023 י"פעו םינקתה ןוכמ לש ףקותב הדועת      
    METSYS י"ע רשואש רוקמ ןרצי לש ,רפמא  
הדיחא תרצות היהי דויצה לכ ,םינקתהןוכמ      
    LATTIR METSYS רדיינש" דויצו רחביש  
רשאל הבוח ,רשואמ ךרע הווש וא "קירטקלא      
.עוציב ינפל ןנכתמה לצא חולהרוצי 'כות      
ינכמ קזוח לעב חול הנבממ ורצויי תוחולה      
    ,01KI ןקת ,מ"מ 3 הטלפ יבוע מ"מ 2 חפ יבוע  
45PI. תומיטא תגרד ENOZ 2 המדא תודיער      
ןו מיסל םינקתה ןוכמ ןקתב קיזחי תוחולה ןרצי      
היהי ןרציהו 93416 י"ת יפ לע רוצייב חולה      
לכ .רפמא 0023 תונורא רוצייל רשואמ      
.תוחול לעפמ ותואב ורצוייתוחולה      
      
םאתהב ועצובי למשח תוחול לכ * :הרעה      
קיזחי ביכרמה ןרציה 93416 ילארשי ןקתל      
י"פעו םינקתה ןוכמ לש ףקותב הדועת      
    METSYS ןוכמ י"ע רשואש רוקמ ןרצי לש  
הדיחא תרצות היהי דויצהלכ ,םינקתה      
    LATTIR METSYS רדיינש" דויצו רחביש  
רשאל הבוח ,רשואמ ךרע הווש וא "קירטקלא      
.עוציב ינפל ןנכתמה לצא חולה רוצי 'כות      
קותינ רשוכ ילעב ויהי תוחולב הגילז ירסממ      
ירסממ ורשואי אל .תוחפל רפמא וליק 01 לש      
רפמאוליק 6 לש "יתיב" גוסמ הגילז      
      
םיללוכ ובש דויצהו למשחה תוחול ריחמ      
הרוצב חולה טוויחו הנקתה , הלבוה , הקפסא      
ןקת ות לעב היהי קפוסיש דויצה לכ .האלמ      
.לבקתיי אל ןקת ות אלל דויצ .עבטומ      
      
תמגודכ תוגרדמ טמוטוא הנקתהו הקספא     08.06.0030

  1,800.00   450.00     4.00 'פמוק EMN  
      
      

  1,800.00 60.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../027 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     027 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,800.00 מהעברה      

      
      
קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-דח ריעז ת"מאמ     08.06.0040

  9,600.00    40.00   240.00 10KA 'חי   
      
,שרדנכ A04 וא A23 יזאפ-דח ריעז ת"מאמ     08.06.0050

    528.00   132.00     4.00 AK01 רצק םרז קותינ רשוכ 'חי   
      
קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-וד ריעז ת"מאמ     08.06.0060

  1,320.00   132.00    10.00 הליענ ןונגנמ ללוכה AK01 רצק םרז 'חי   
      
קותינ רשוכ ,A04 דע יזאפ-תלת ריעז ת"מאמ     08.06.0070

 12,600.00   210.00    60.00 AK01 רצק םרז 'קנ   
      
קותינ רשוכ רפמא 036X3 דע BCCM קספמ     08.06.0130
ףלשנ,ISL תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 05      

 22,500.00 7,500.00     3.00 הלעפההו הנקתהה דויצ לכו הלגע ללוכ 'חי   
      
רגאה תרבח לש יבטוק וד יזאפ-דח דעצ רסממ     08.06.0140

  8,400.00   168.00    50.00 TESER TES V032, A61 קותינ ןונגנמ ללוכ 'חי   
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ     08.06.0150
,םילנפ ,הבכרה תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו      
,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה סיסב      
ותב ןומיס ללוכ 3X001A ללוכ דע טלפמוק      

 22,800.00 3,800.00     6.00 93416 י"ת חולה לע עבטומ ןקת ר"מ   
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ     08.06.0180
,םילנפ ,הבכרה תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו      
,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה סיסב      
ותב ןומיס ללוכ 3X005A דע חולל טלפמוק      

 37,200.00 6,200.00     6.00 93416 י"ת חולה לע עבטומ ןקת ר"מ   
      
תירונו 'ממ 22 ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     08.06.0210

    720.00    40.00    18.00 .ןואנ 'חי   
      

    720.00   120.00     6.00 .תלעננ הירטיפ ישאר הקספה ןצחל 'חי  08.06.0220
      
רטשמ ,רפמא 02X3 דע יזאפ תלת  ןעגמ     08.06.0230

 11,400.00   190.00    60.00 CA-3. הדובע 'חי   
      

  9,000.00   450.00    20.00 יזאפ תלת רפמא 08 דע ךא ל"נכ 'חי  08.06.0240
      
84-ל הברזרו תינכות םע ילטיגיד דוקיפ ןועש     08.06.0260
םע ימונורטסא גוסמ ןועשה ,תוחפל תועש      
01 .םישיחרת לע הטילשו ןוויכ תורשפא      

 10,500.00   750.00    14.00 .תוחפל םישיחרת 'חי   
      

149,088.00 60.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../028 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     028 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
149,088.00 מהעברה      

      
      
05 קותינ רשוכ רפמא 3X002 דע םית"מאמ     08.06.0270

  6,500.00   650.00    10.00 הליגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 'חי   
      

  2,346.00   293.25     8.00 .רפמאטלוו 003 דע טלוו 42/032 לדבמ יאנש 'חי  08.06.0290
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 AVK5 דע טלוו 032/032 לדבמ יאנש 'חי  08.06.0300
      
דע ת"מאמל הריגס לילס וא CT הקספה לילס     08.06.0330

  2,400.00   300.00     8.00 A630X3 'חי   
      

  2,700.00   150.00    18.00 רפמא 5/0001 דע םרז הנשמ 'חי  08.06.0490
      
:תדידמל למשח חולל ילטיגיד דדומ בר     08.06.0500
,קפסה םדקמ ,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ      
םגד "קטס" תמגוד היגרנאו שוקיב איש      

  8,700.00 1,450.00     6.00 )םרז ינשמ ללוכ אל( 531MP -SULP 'חי   
      
)O+HP3( םיבטק העברא קרב יניגמ תיעיבר     08.06.0510

  5,400.00   900.00     6.00 רפמאוליק 05 'חי   
      

  1,680.00   280.00     6.00 קרב ינגמ לע הנגהל ךיתנ יתבו םיכיתנ 'חי  08.06.0520
      
21 דע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     08.06.0530

 11,400.00 1,900.00     6.00 OSI - 655 B21 הרקב גצמ תמגוד תואיצי 'חי   
      

  5,600.00   280.00    20.00 רפמא 2.6 דע MZKP גוסמ עונמ תנגה קספמ 'חי  08.06.0590
      

  4,000.00   200.00    20.00 0 בצמ ללוכ םיבצמ 3 ררוב קספמ 'חי  08.06.0600
      

    100.00    50.00     2.00 " תורישי תנזומ תזכר תוריהז " רהוז טוליש 'חי  08.06.0630
      
050NPE תמגודכ "הדויד" יללכ הלעפה רסממ     08.06.0640

  6,000.00   300.00    20.00 HAGER 'חי   
      
63 קותינ רשוכ רפמא 001X3 דע םית"מאמ     08.06.0660
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

  3,672.00   918.00     4.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
63 קותינ רשוכ רפמא 061X3 דע םית"מאמ     08.06.0670
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

  2,556.00 1,278.00     2.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
תמלשומ הרוצב למשח תוחול רוביחו טוויח     08.06.0780

  2,000.00   500.00     4.00 'פמוק רפמא 08 דע ,תוינכת י"פע  
      
תמלשומ הרוצב למשח תוחול רוביחו טוויח     08.06.0790

  3,000.00 1,500.00     2.00 'פמוק רפמא 004 דע ,תוינכת י"פע  
      

218,442.00 60.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../029 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     029 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
218,442.00 מהעברה      

      
      
03 הגילז םרז תושיגר ,A04X4 תחפ רסממ     08.06.0900

 12,800.00   320.00    40.00 דבלב רפמא וליק 01 רפמאילימ 'חי   
231,242.00 למשח תוחול 60.80 כ"הס  

      
י ל ל כ  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
דימע רמוחב מ"ס 05 ךרואל למשח ילבכ יופיצ     08.07.0100
רבעמ ירחאו ינפל וא למשח תונורא לעמ ,שאב      
וא הזתהב יופיצה ,שא תוריק וא תורקת      
ידועיי שא ןיסח ירמוטסלא קיטסמ לש החירמב      
"ITS" 'בח תרצות "YARPS ELBAC" גוסמ      
הדידמה ."שא תומולא" 'בח י"ע קוושמ ע"ש וא      

  2,655.00   265.50    10.00 לפוטמה חטשל ר"מ   
      
לכל היפרגומרט ללוכ ילמשח ןקתמ תקידב     08.07.0110
,ףרוצמ תוקידב טרפמל םאתהב ןקתמה      
קדוב י"עו ףרוצמ טרפמ י"פע למשח תוקידב      
,למשחה ןנכתמ לע לבוקמ היהיו רחבייש      
ןנכתמה לש תושירדה לכ תא לולכת הקידבה      
.אלמ סמועב תיפרגומרת הקידב עוציב תוברל      
תוקידב טרפמל םאתהב עצובי הז ףיעס      
היהי למשחה קדוב - דחוימ טרפמל ףרוצמה      
םרטב ןנכתמה לצא רשואיו דבלב 3 גוס קדוב      
םילבוקמ םיקדוב תמישרמ רחביי וא הקידבה      

  3,800.00 3,800.00     1.00 'פמוק ןנכתמה לע  
      
תוארתה רקבו הפצה רקב הנקתהו הקפסא     08.07.0150
הפצה ןשייח לולכי רקבה תובאשמ רדחב      
רבוחמה הרקב לולכיו הפצרל תוכימסב ןקתומ      
רקבה ,תוללוס יוביג לעבו למשחה תכרעמל      
תצפהל תירלולס תרושקת תכרעמלולכי      
הלעפה לש בצמבו הלקת לש בצמב תועדוה      
ו  trela-tupni-PDI   תמגודכ - הפצה בקע      

  9,600.00 3,200.00     3.00 'פמוק ןלורגאתמגודכ הפצה רקב  
 16,055.00 יללכ 70.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,275,627.00 תרושקתו למשח תודובע 80 כ"הס  
קובץ: 12585   .../030 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     030 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ח י ט ו  י מ ר ת  ח י ט  ,ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
ד "מ מ ל       
      
ג"ע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.01.0030
דוביע תוברל ,םידומע וא/ו תורקת ,תוריק      
םיסופיט י"פע לכה ,םינתיוז )תוניפ( תועוצקמ      

146,850.00    75.00 1,958.00 .רמג תמישרב ידכו 7-ת/3-ק ר"מ   
146,850.00 ד"ממל חיטו ימרת חיט ,םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

146,850.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
קובץ: 12585   .../031 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     031 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
/ה ק י מ ר ק  י ח י ר א  ף ו צ י ר  30.01 ק ר פ  ת ת       
ש י ש  ",ן ל צ ר ו פ  ט י נ ר ג "      
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.03.0020
09 דוסי ריחמ(  ,R -01 הקלחה םדקמ ,מ"ס      
תריחבל םינווגב בוליש  תוברל ,)ר"מל/ח"ש      

 10,400.00   260.00    40.00 .רמג תמישרב 2-ר סופיט י"פע לכה ,לכירדאה ר"מ   
      
םאות ,מ"ס 01 דע הבוגב ןלצרופ טינרג ילופיש     10.03.0021
2-ר סופיט י"פע ל"נכ ףוצירל ןווגו גוסל      

    884.00    52.00    17.00 .רמג תמישרב רטמ   
      
03/03 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.03.0120
הקלחה םדקמ םיתורשו םיינכט םירוזאב מ"ס      
    01-R )תוברל ,)ר"מל/ח"ש 09 דוסי ריחמ  
סופיט י"פע לכירדאה תריחבל םינווגב בוליש      

  8,580.00   260.00    33.00 .רמג תמישרב 21-ר ר"מ   
      
טינרג ןבא תוחולב )חלשו םור( תוגרדמ יופיח     10.03.0170
    01R 3 בחורב מ"מ 2 תערגמ םע מ"ס 3 יבועב  
וא 0002ZO תרצות ןוקיליס יולימ תוברל ,מ"ס      
71-ר סופיט תולכירדא יטרפ י"פע לכה ,ע"ש      

 13,600.00   340.00    40.00 .םירמג תמישרב רטמ   
      
םדקמ ,ל"נכ טנרג ןבא תוחולמ םיטסדופ     10.03.0172
71-ר סופיט י"פע לכה ,R- 01 הקלחה      

  8,960.00   320.00    28.00 .רמג תמישרב ר"מ   
      
םאות ,ףוצירל תומיאתמה )םייזפרט( םילנפ     10.03.0175

  4,875.00    75.00    65.00 .71-ר ל"נכ ףוצירה ןווגו גוסל רטמ   
      
רובע םיטסדופ וא/ו ףוצירל ריחמ תפסות     10.03.0180
לכה ,מ"ס 06-כ בחורב תוישושבג םע םיחירא      

  1,800.00   300.00     6.00 .רמג תמישר י"פע רטמ   
 49,099.00 שיש ",ןלצרופ טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 30.01 כ"הס  

      
P.V.C ת ו ע י ר י ב  ף ו צ י ר  40.01 ק ר פ  ת ת       
ם י ח י ט ש ו  י מ ו ג       
      
יטנא גוסמ C.V.P )תרושקת ירדחל( ףוציר     10.04.0140
רמג תמישרב 41-ר סופיט י"פע לכה ,תיטטס      

  3,960.00   180.00    22.00 .לכירדאה תריחבל םינווגב ר"מ   
      
מ"ס 01 דע הבוגב ל"נכ ףוצירל C.V.P ילופיש     10.04.0141

    300.00    15.00    20.00 .41-ר סופיט ל"נכ ףוצירה ןווגו גוסל םאות רטמ   
  4,260.00 םיחיטשו ימוג P.V.C תועיריב ףוציר 40.01 כ"הס  

      
      
      

קובץ: 12585   .../032 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     032 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י י ו פ י ח  50.01 ק ר פ  ת ת       
      
טינרג יחיראב פ"צש )תוגרדמ ירדח( יופיח     10.05.0010
ר"מל ח"ש 021 דוסי ריחמ מ"ס 03/06 ןלצרופ      
י"פע לכה ,הדרפהו םויס יליפורפ תוברל  ,      

 40,700.00   370.00   110.00 .רמג תמישרב 1-ק סופיט ר"מ   
      
ריחמ( ןלצרופ טינרג יחיראב תונורדסמ יופיח     10.05.0020
םויס יליפורפ תוברל ,)ר"מ/ח"ש 021 דוסי      

  5,950.00   350.00    17.00 .רמג תמישרב 2-ק סופיט י"פע לכה ,הדרפהו ר"מ   
 46,650.00 םייופיח 50.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

100,009.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
קובץ: 12585   .../033 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     033 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ע ב צ  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
וא חיט לע ע"ש וא "0002 לירקרפוס" עבצ     11.01.0030
תובכשו יולימ עבצ תבכש תוברל ,םינפ טכילש      
לכה ,לכירדאה תריחבל םינווגב אלמ יוסיכל דע      

 56,782.00    29.00 1,958.00 .רמג תמישרבידכו 51-ק/3-ק םיסופיט י"פע ר"מ   
      
,תוינח יחטשב תוריקו םידומע ג"ע םינומיס     11.01.0035
תינכתב וא/ו תולכירדא תינכת י"פע לכה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק העונתה  
      
תוברל ,םינפ סבג יחטשמ לע "לירקרפוס" עבצ     11.01.0060
אלמ יוסיכל דע תובכשו יולימ עבצ תבכש      
סופיט י"פע לכה ,לכירדאה תריחבל םינווגב      

    270.00    27.00    10.00 .רמג תמישרב 6-ת ר"מ   
      
תוריק יבג לע תעיבצב )יטמוטוא ןוינח תוריק(     11.01.0110

 92,150.00    19.00 4,850.00 .רמג תמישרב 11-ק סופיט י"פע לכה ,יראלס ר"מ   
      

103,455.00    19.00 5,445.00 .)יטמוטוא ןוינח( ןוטב תורקת ג"ע ל"נכ תעיבצ ר"מ  11.01.0911
254,657.00 םינפ עבצ 10.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

254,657.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  
קובץ: 12585   .../034 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     034 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת י מ  51 - ק ר פ  51 ק ר פ       
      
ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
ןוינחל ריוא תקפסאל שא דימע יריצ חופמ     15.01.0010
לכה םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכו יטמוטוא      

 56,000.00 8,000.00     7.00 דלמר 0006 .תוינכתבו טרפמב רדגומכ 'חי   
      
ןשע ריוא תטילפל שא דימע  ילאיסקא חופמ     15.01.0020
רדגומכ לכה םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכו      

 50,000.00 10,000.00     5.00 דלמר 00021 .תוינכתבו טרפמב 'חי   
      
ןשעו ריוא תטילפל שא דימע ילאיסקא חופמ     15.01.0030
רדגומכ לכה םירזיבאה לכ ללוכו  ןוינחמ      

 10,500.00 3,500.00     3.00 דלמר 0033 .תוינכתבו טרפמב 'חי   
      
תקופתל םלשומ   יזכרמ ינימ ןגזמ 00042     15.01.0040
תוינכתבו טרפמב רדגומכו  העש ויטב רוריק      
,י ר י ק   ט ט ס ו מ ר ט  , יוביע 'חי ללוכ      
הדיחי ןיבלמשחו תדדובמ זג תרנצ  ,  דייאמ      
, הבעמל הלת מ ,תמלשומ תינוציחו תימינפ      
,םיחודיק , הלעתב שימג רוביח   ,זוקינל רוביח      
, היילת לוענמ ,תודיער ימלוב , םימוטיא      
רדגומכ 'וכו תוירחאותורש  ,הריסמ ,הלעפה      

 10,000.00 10,000.00     1.00 .תוינכותבו טרפמב 'חי   
      
H/UTB,21 000 לש הקופתל יליע לצופמ ןגזמ     15.01.0050
'חי ללוכ  רשואמ ע"ש וא הרטקלא תרצות      
תרנצ ,  דייאמ ,י ר י ק   ט ט ס ו מ ר ט  , יוביע      
תינוציחו תימינפ הדיחי ןיב למשחו תדדובמ זג      
,זוקינל רוביח , הבעמל הלת מ ,תמלשומ      
לוענמ ,תודיער ימלוב , םימוטיא ,םיחודיק      
'וכו תוירחאו תורש  ,הריסמ ,הלעפה , היילת      

  4,000.00 4,000.00     1.00 תוינכותבו טרפמב רדגומכ 'חי   
      
000 לש הקופתל לצופמ ןגזמ ךא ל"נכ     15.01.0060

  7,000.00 3,500.00     2.00 רשואמ ע"ש וא הרטקלא תרצות H/UTB,81 'חי   
      
000 לש הקופתל לצופמ ןגזמ ךא ל"נכ     15.01.0070

  3,000.00 3,000.00     1.00 רשואמ ע"ש וא הרטקלא תרצות H/UTB,9 'חי   
      
תללוכה תוינכותב ראותמכ רורווא תכרעמ     15.01.0080
דחוימב טקש .ENILNI היסקאטנו חופמ      
הלעפה קספמ ללוכ דלמר 001 לש הקיפסל      
סירתו הקיני סירת ,השימג הלעת ןכו טוויחו      

  1,000.00 1,000.00     1.00 הטילפ 'חי   
141,500.00 דויצ 10.51 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 12585   .../035 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     035 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו ו א  י ל י ב ו מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב ןשע רורחשל תודעוימ חפמ תולעת     15.02.0010

 32,000.00   160.00   200.00 1001 ןקתל םאתהבו מ"מ 52.1 ר"מ   
      
עובצ וא/ו זיידונא  םוינימולאמ רזוח ריוא סירת     15.02.0020
תונוש תודימב תומכ תסוו ללוכ רשואמ ןווגב      
רדגומכ )ר"מ 1.0 םומינימ - ראווצ ר"מ(      

 25,000.00 1,000.00    25.00 תוינכתבו דחוימה טרפמב ר"מ   
 57,000.00 ריווא יליבומ 20.51 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
,ריווא תסנכה יחופמל ןוינחב ינויח למשח חול     15.03.0010
תכרעמ ל ל ו כ , ןוינח רורוואו ןשע תטילפ      
חול , תוריהמ יתסו  ,תמלש ו מ    תרקב      

 65,000.00 65,000.00     1.00 'פמוק .תוינכוOC תבו טרפמב ראותמכ 'וכו םיאבכ  
      
ןקתמל  תמלשומ תילמשח היצלטסניא     15.03.0020

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .תוינכותבו טרפמב ראותמכ  
 90,000.00 למשח תודובע 30.51 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
תועצמאב 1001 ןקת יפל תוקידב עוציב     15.04.0010
דע שרדנה לכ ללוכ ,   תכמסומ הדבעמ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 .רושיאה תגשהל 'חי   
  5,000.00 תונוש 40.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

293,500.00 ריוא גוזימ ינקתימ 51 - קרפ 51 כ"הס  
קובץ: 12585   .../036 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     036 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ת ו י ל ע מ  10.71 ק ר פ  ת ת       
      
םיעסונ 8 תילוארדיה תילעמל יללכ ריחמ     17.01.0010
ןיכנ ןקת תושירדב תדמועה ג"ק 036 סמועל      
הנוכמה - דוקיפ ןורא םע םיסלפמ 2 תתרשמו      
ללוכ )תוילעמה יריפל דומצ 'מ -03.4 סלפמב(      
טרפמ י"פע הנושארה תוירחאה תנשב תוריש      
בלח תפיט תילעמ( תוהז תוילעמ 2 - ינכטה      

390,000.00 195,000.00     2.00 'פמוק ,2L 4( םידלי ןג תילעמL  
      
םיעסונ 8 תילוארדיה תילעמל יללכ ריחמ     17.01.0020
םיכנ ןקת תושירדב תדמועה ג"ק 036 סמועל      
'מ 02.12 -כ המרה הבוגל םיסלפמ 6 תתרשמו      
0.6 -כ קחרמב( הנוכמה-דוקיפ ןורא םע      
תנשב תוריש ללוכ )'מ -03.4 סלפמב'מ      
- ינכטה טרפמ י"פע הנושארה תוירחאה      

290,000.00 290,000.00     1.00 'פמוק 3L תורש - לכוא תילעמ  
      
םיעסונ 31 תילוארדיה תילעמל יללכ ריחמ     17.01.0030
םיכנ ןקת תושירדב תדמועה ג"ק 0001 סמועל      
'מ 09.61 -כ המרה הבוגל םיסלפמ 4 תתרשמו      
'מ0.01 -כ קחרמב( הנוכמה-דוקיפ ןורא םע      
תוירחאה תנשב תוריש ללוכ )'מ -03.4 סלפמב      
םוי ןועמ תילעמ - ינכטה טרפמ י"פע הנושארה      

290,000.00 290,000.00     1.00 'פמוק L5  
      
ג"ק 005 סמועל ילוארדיה ןולעמל יללכ ריחמ     17.01.0040
תרשמו תונחתבו אתב תויטמוטוא תותלד םע      
ןורא םע 'מ 02.4 -כ המרה הבוגב תונחת 2      
)'מ-02.4 סלפמב 'מ 0.5 -כ קחרמב( דוקיפ      
1 קלח 2522 י"תל ףופכבו ינכטה טרפמ י"פע      
ללוכ )14-1842( שומישב רחא ןקת לכ וא      
ןוינח ןולעמ - הנושארה תוירחאה תנשב תוריש      

160,000.00 160,000.00     1.00 'פמוק 1M 'סמ  
      
ריחמ( היינשה הנש תוירחאה תפוקתב תורש     17.01.0050
ריחמב לולכ הנושארה הנשב תורישה      
= 'מוק( .הנבמב ןולעמו תוילעמ 4 -ל )תילעמה      

 45,000.00 45,000.00     1.00 'פמוק )הנש  
      
תוילעמ 4 -ל תוירחא תפוקת רחאל תורש     17.01.0060

 45,000.00 45,000.00     1.00 'פמוק )הנש = 'מוק( )םינש 5 סיסב( הנבמב ןולעמו  
      
ףוליח יקלח ללוכ תוירחא תפוקת רחאל תורש     17.01.0070
.)םינש 5 סיסב( הנבמב ןולעמו תוילעמ 4 -ל      

 65,000.00 65,000.00     1.00 'פמוק )הנש = 'מוק(  
1,285,000.00 תוילעמ 10.71 כ"הס  

      
1,285,000.00 תוילעמ 71 כ"הס  

קובץ: 12585   .../037 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     037 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
הלוגרפ , םידומעל הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0010
, םייעוצקמ םיליפורפ היושע , תוגרדמו      
, ןוגיע יחפ , רשק יחפ , םיעבורמ םיליפורפ      
יפל עובצו ןבלוגמ לכה . ןוגיע יגרבו םיגרב      

 19,000.00 19,000.00     1.00 . דחוימה טרפמה ןוט   
      
בכעמ רמוח תזתה ןיגב הדלפה ריחמל תפסות     19.01.0020

  3,000.00 3,000.00     1.00 . תוקד 081  ךשמל הריעב ןוט   
      
, םיחפ תורוק תוברלו תויעוצקמ הדלפ תורוק     19.01.0030
לכה . ןוגיע יגרבו םיגרב , ןוגיע יחפ , רשק יחפ      
    034 eF, יראלס תוריק תיקפוא הכימתל  

270,000.00 10,000.00    27.00 . תורקתה תקיצי רחאל קורפ ללוכ ריחמה ןוט   
292,000.00 שרח תורגסמ 10.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

292,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  
קובץ: 12585   .../038 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     038 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ם י כ נ  י ת ו ר י ש ל  ם י ר ז י ב א  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
סופיט םיכנ יתורישל תממורתמ הזיחא תידי     22.02.0310

  1,500.00 1,500.00     1.00 םישעותמ םיטנמלא תמישרב 1.3 -תמ 'חי   
      
סופיט םיכנ יתוריש אתל העובק הזיחא תידי     22.02.0320

    850.00   850.00     1.00 םישעותמ םיטנמלא תמישרב 2.3 -תמ 'חי   
      
-תמ סופיט םיכנ יתוריש תלדל הזיחא תידי     22.02.0330

    370.00   370.00     1.00 םישעותמ םיטנמלא תמישרב 3.3 'חי   
  2,720.00 םיכנ יתורישל םירזיבא 20.22 כ"הס  

      
ת ו ח ו ל מ  ת ב ת ו ת  ה ר ק ת  80.22 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו  ם י ל ר נ י מ       
      
תוחולמ העוקש יצח תכמנומ תיטסוקא הרקת     22.08.0010
תודימב ע"ש וא "'גטנוודא" וא "הנידג ןופוקא"      
רוביח ליפורפ תוברל CRN=9.0, מ"ס 06/06      
הילת יליפורפ ,)םירניסה דיל וא L+Z יפקיה(      
1-ת סופיט י"פע לכה ,ידכו 51T גוסמ      

  1,620.00   270.00     6.00 .רמג תמישרב ר"מ   
      
תוחולמ העוקש יצח תכמנומ תיטסוקא הרקת     22.08.0040
תודימב ע"ש וא "'גטנוודא" וא "הנידג ןופוקא"      
ליפורפ תוברל CRN=9.0, מ"ס 021/06      
יליפורפ ,)םירניסה דיל וא L+Z יפקיה( רוביח      
4-ת סופיט י"פע לכה ,ידכו 51T גוסמ הילת      

  8,120.00   290.00    28.00 .רמג תמישרב ר"מ   
      
)ינורקימ רוריחב( ררוחמ חפ ישגמ תרקת     22.08.0050
ינרזמ תוברל ,מ"ס 03 בחורב עובצו ןוולוגמ      
ןליתאילופב םיפוטע 2" יבועב םיעלס רמצ      
יטנמלא ,םיאשונה םיליפורפ תא ,קילד יתלב      
,תוריק וא םירניסה דיל םינתיוז רמגו הילתה      

  7,840.00   280.00    28.00 .רמג תמשירב 5-ת סויט י"פע לכה ר"מ   
      
תונוש תורקת םע תבלושמ סבג תוחולמ הרקת     22.08.0060
גוס לכמ םירנס( תיכנא-תיקפוא הריגס וא/ו      
דע לכה ,לטכפשו היצקורטסנוק תוברל ,)אוהש      
6-תסופיט י"פע העיבצל ןכומ םלשומ רמג      
יקפוא לטה חטש י"פע הדידמה .רמג תמישרב      

  2,310.00   210.00    11.00 .לכירדאה תריחבל םינווגב ר"מ   
 19,890.00 תונושו םילרנימ תוחולמ תבתות הרקת 80.22 כ"הס  

      
      
      
      

 22,610.00 ןינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס  
קובץ: 12585   .../039 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     039 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו א ס נ ו ל כ ו  י ר א ל ס  ת ו ר י ק  32 ק ר פ       
      
ת ו א ס נ ו ל כ ו  י ר א ל ס  ת ו ר י ק  10.32 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל ,8 הפישח תגרד , 04-ב םינוטבה לכ      
םירטמונילקניא ,תוינוס הרטלוא תוקידב      
טרופמכ לכהו תויכנא תקידבל      
      
05 יבועב ןופידל יראלס תוריק תקיציו הריפח     23.01.0010
, טיינוטנבה תסימתבו םינוש םיקמועב מ"ס      

2,450,000.00 1,400.00 1,750.00 . דחוימה טרפמה יפל לכה ק"מ   
      
הקיציו חודיק ,מ"ס 05  רטוקב ןופיד תואסנולכ     23.01.0020
יפל לכה ,םינוש םיקמועב טיינוטנבה תסימתב      
,ישיבג ףסות םע ןוטב תוברל ,דחוימה טרפמה      

255,000.00   300.00   850.00 טרופמכ רטמ   
      
טיינוטנב תסימתב תואסנולכ תקיציו חודיק     23.01.0030
81 קמועבו , מ"ס 08 רטוקב עקרקה ןוירשל      

336,000.00   480.00   700.00 טרופמכ ,ישיבג ףסות םע ןוטב תוברל  רטמ רטמ   
      
םיכתורמ ןויז יבולכו םיעלוצמ הדלפ תוטומ     23.01.0060

1,046,500.00 4,550.00   230.00 ןוטבה ןויזל םינוש םיכרואו םירטקב ןוט   
      

120,000.00 120,000.00     1.00 'פמוק טרופמכ םוהת ימ תביאש תכרעמ תמקה 23.01.0100
      
םוהת ימ תביאש תכרעמ לש םישדוח הקוזחת     23.01.0120

180,000.00 60,000.00     3.00 שדוח = 'חי .תשרדנה הקיפסב םימה תביאשו 'חי   
      
,ןיערג תורוב םוטיאל טוארג ט'ג הבכש תקרזה     23.01.0130

120,000.00   300.00   400.00 טרפמה יפל לכה הריפחה ינפמ רטמ 8 קמועל ק"מ   
4,507,500.00 תואסנולכו יראלס תוריק 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4,507,500.00 תואסנולכו יראלס תוריק 32 כ"הס  
קובץ: 12585   .../040 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     040 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ       
      
ה ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
תוסירה יוניפ ןריחמב תוללוכ הסירה תודובע      
. אוהש קחרמ לכל תרשואמ הלבזמל      
      
דוסיה תוברל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק תסירה     24.01.0010

 18,000.00   200.00    90.00 . רטמ 52.1 דע הבוגב רטמ   
      

  7,200.00   400.00    18.00 . רטמ 0.2 דע  52.1 הבוגמ ךא , ל"נכ רטמ  24.01.0020
      
00.7 הבוגל דעו 'מ 00.2  הבוגמ ךא , ל"נכ     24.01.0030

  8,400.00   700.00    12.00 . רטמ רטמ   
      
תוקעמ תוברל םייקה ןוינחה תיסכת תסירה     24.01.0040
םידומע ,טלפסא ,הפש ינבא ,ןוטבו הדלפ      
,תמייק תרושקתו למשח תשר קותינ ,םהינימל      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק השרומ רתאל םקוליסו 'וכו םיפצורמ םיחטשמ  
      
רמוש הקדוב תלבוהו קוריפ ,למשחמ קותינ     24.01.0050
הרבעהו ,מ"ק 03 לש קחרמ לא ,תמייק      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק ןימזמה ינסחמל תרדוסמ  
 69,600.00 הסירה תודובע 10.42 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 69,600.00 הסירה תודובע 42 כ"הס  
קובץ: 12585   .../041 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     041 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ע ק ר ק  י נ ג ו ע  62 ק ר פ       
      
ם י י נ מ ז  ם י נ ג ו ע  10.62 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,ןוט 55 הדובע חוכל םיינמז עקרק ינגוע     26.01.0010
תמיטאו םיאתמה הדובעה בלשב םרורחש      

1,008,000.00 4,200.00   240.00 ןגוע ישאר 'חי   
      
סייד תקרזה  ןיגב םינגועה ריחמל תפסות     26.01.0020
ףיעס דחוימה טרפמה ףיעסב טרופמכ תפדוע      

 60,000.00   600.00   100.00 26.02.13 ק"מ   
1,068,000.00 םיינמז םינגוע 10.62 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,068,000.00 עקרק ינגוע 62 כ"הס  
קובץ: 12585   .../042 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     042 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א  י ו ל י ג ו  י ו ב י כ  ת ו ד ו ב ע  43 ק ר פ       
      
ש א  י ו ל י ג  ת ו ד ו ב ע  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
חפנב למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     34.02.0020
לכימ ,ק"מ 9 לש חפנב זג :תללוכה ק"מ 9 דע      
םירבוחמ( םיאלג גוז 002MF, וא III SFAN זג      
םיריחנהןיב תרנצ ,הזתה יריחנ ,)הבלצהב      

 46,080.00 5,760.00     8.00 טווחו לכימהו 'חי   
      
םאתהב NESLIK שא יוביכו יוליג תזכר     34.02.0030

  8,600.00 8,600.00     1.00 'פמוק טרפמל  
      
תינשמ NESLIK שא יוביכו יוליג תזכר     34.02.0040

  3,250.00 3,250.00     1.00 'פמוק דחוימה טרפמל םאתהב  
      
לדבה אלל ,שא יוליג תזכרל יטמוטוא ןגייח     34.02.0050
לכ ללוכ םיגוחה רפסמבו תזכרה לדוגב      

    780.00   780.00     1.00 'פמוק דחוימה טרפמב טרופמה  
      
,ןעוממ ,יגולנא ,היצזינוי גוסמ ןשע יאלג     34.02.0060

 24,150.00   345.00    70.00 טרופמכ 'חי   
      
תוארמ ללוכ שא שח דלוג תרבח לש ןרק יאלג     34.02.0070
תושיגר לעב םיהובג םיללחל ןרקה תרזחה      

 29,000.00 7,250.00     4.00 רטמ 021 דע קחרמל תילמיסקמ 'חי   
      
זג תלועפל ו/וא םי/אלג תלועפל ןומיס תרונמ     34.02.0090

  1,988.00   142.00    14.00 טרופמכ ,יוביכ 'חי   
      
יוליג תכרעמ תלעפהל ןעוממ םורח ינדי ןצחל     34.02.0100
תידי םע שא יוביכ תכרעמ תלעפהל ו/וא שא      
תבותכ תדיחי םעו TESER-ל חתפמו הכישמ      

  4,160.00   260.00    16.00 טרופמכ תילרגטניא 'חי   
      
רשי חתמ טלוו 42 ירלודומ ןעוממ הקעזא רפוצ     34.02.0110
ץנצנ ללוכ ,הנבמה ךותב ,רטמ 3-ל יב.יד 89      

  5,808.00   363.00    16.00 טרפמב טרופמכ NESLIK  תרבח לש 'חי   
      

    920.00   460.00     2.00 םימ ןגומ ךא ל"נכ 'חי  34.02.0120
      
תוברל זרב וא המירז קספמ לש םלשומ רוביח     34.02.0130

  3,024.00   378.00     8.00 רזעה ירמוח 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

127,760.00 20.43.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../043 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     043 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
127,760.00 מהעברה      

      
      
טרפ ,טרפמ י"פע םלשומ םיאבכ לנאפ     34.02.0140
םוריח תקספה ינצחל לכ ללוכה ץעוי תושירדו      
ןופורקמ ללוכ ,שא תניסח הליבכב םיטווחמ      
ללוכ שא תזכר תכרעמל םלשומ רוביח הזירכ      
קותינ ללוכ לנאפ .תמלשומ הלעפהל דויצהלכ      
'עמ ,ןשע רורחש תונולחו חופמ תלעפה ,י"חח      
םאתהב ןומיס תורונ .TTP ןופורקמו הזירכ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק טרופמכ ןקתה תושירדל  
      
םאתהב שא יוליג תזכר תלעפהל רוביח סיטרכ     34.02.0150
G.W וא SF גוסמ םירלקנירפס תלעפהל      
םע םואיתבו תינכותל םאתהב טלפמוק טווחמ      

  4,400.00   550.00     8.00 היצלטסניאה ץעוי 'חי   
137,160.00 שא יוליג תודובע 20.43 כ"הס  

      
ם י מ ב  ש א  י ו ב י כ  ת כ ר ע מ  70.43 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ל ק נ י ר פ ס       
      
יאקירמא ןקת יפל םינבלוגמ הדלפ תורוניצ     34.07.0010
    A-MTSA .597 םירבוחמ 01  לאוידקס  
םירזיבא תוברל פא-קווק םיינכמ םירבחמב      

240,000.00   300.00   800.00 4" רטוקב תורוניצ עבצו םילתמ ,םיחפס רטמ   
      
A יאקירמא ןקת יפל םינבלוגמ הדלפ תורונצ     34.07.0020
    597.A-MTSםירבחמב םירבוחמ01  לאוידקס  
,םיחפס ,םירזיבא תוברל פא-קווק םיינכמ      

 20,000.00   200.00   100.00 3" רטוקב תורונצ .עבצו םילתמ רטמ   
      

  3,300.00   110.00    30.00 2." רטוקב לבא ל''נכ תורונצ רטמ  34.07.0030
      

100,000.00   100.00 1,000.00 5.1." רטוקב לבא ל''נכ תורונצ רטמ  34.07.0040
      
04  לאוידקס רפת אלל ןבלוגמ הדלפ רונצ     34.07.0050

 30,000.00   100.00   300.00 1." רטוק ,תוגרבה רבוחמ רטמ   
      
רבעמ ,ןולפט םטא "ביגש" תרצות ירודכ ףוגמ     34.07.0060
וא טורח הדלפ דרוקר תוברל002  הרדס אלמ      

    960.00   120.00     8.00 1" רטוקב ע"וש 'חי   
      
ךרע הווש ואOCBIN  תרצות רפרפ ףוגמ     34.07.0070
םינגואו הערתא גתמ ללוכ MF/LU  רשואמ      

  3,000.00 1,000.00     3.00 3." רטוקב ףוגמ פא קווק ירוביח וא םיידגנ 'חי   
      

  3,600.00 1,200.00     3.00 4" רטוקב לבא ל"נכ 'חי  34.07.0080
      
      
      

400,860.00 70.43.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../044 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     044 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
400,860.00 מהעברה      

      
      
LU\MF  רשואמ ילמשח המירז קספמ     34.07.0090
    CDV42 םואת תוברל 4/"3" וק לע ןקתומ  

  2,000.00   500.00     4.00 .טלפמוק יוליגה ןלבק םע טוויחה 'חי   
      
הלקסMF  שא יוביכל רשואמ ןירצילג ץחל דמ     34.07.0100

 16,000.00 4,000.00     4.00 "4 'חי   
      
םיזתמ 6  ללוכה םייברזר םיזתמ ןורא תקפסא     34.07.0110

    500.00   500.00     1.00 טלפמוק 'חי   
      
הלקסMF  שא יוביכל רשואמ ןירצילג ץחל דמ     34.07.0120

  1,250.00   250.00     5.00 ".4 'חי   
      
םירלקנירפס תכרעמ זוקינו הקידב זרב     34.07.0130

  3,600.00   900.00     4.00 5.1." רטוק A. 0001-F.G תמגודכ 'חי   
      
הפוצמ K C=6.5 ?86  יביטרוקד רלקנירפס     34.07.0140
1?2" רטוקב הריהמ הבוגת גוסמ לקינ םורכ      
תוברל הטזור ללוכ תיטסוקא הרקתב עוקש      
תורקתב יפוסה םוקימל המאתהה תודובע      

  1,000.00   100.00    10.00 .תויטסוקאה 'חי   
      
TNEDNEP/THGIRPU  סופיט רלקנירפס     34.07.0150
חתפנ K=6.5  1?2" רטוקב הריהמ הבוגת      
תולעת ךרואלו םינוינחב.C?86  .פמטב      

 11,250.00    75.00   150.00 .למשח 'חי   
      

    525.00    75.00     7.00 .ל"נכ ראשה לכ ידיצ סופיט םירלקנירפס 'חי  34.07.0160
      
בחר יוסיכtnednep thgirpu  סופיט רלקנירפס     34.07.0170
    ) egarevoc dnednetxeרטוקב " K=41  

 50,000.00   200.00   250.00 תולעמ86  'פמט הליגרהבוגת4/3 'חי   
      
OCYT   תרצותC E  דצ רלקנירפס     34.07.0180
    41=Kהרוטרפמט4/3 " רטוק הליגר הבוגת  

  4,000.00   200.00    20.00 סויסלצ תולעמ86 'חי   
      
MF/LU רשואמ1 " רטוק הטסורינמ שימג רונצ     34.07.0190

  3,000.00   100.00    30.00 . 'חי   
493,985.00 םירלקנירפס םימב שא יוביכ תכרעמ 70.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 12585   .../045 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     045 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א  י ו ב י כ  80.43 ק ר פ  ת ת       
      
ריצ לע ןולגלג תללוכה שא יובכ תדוקנ     34.08.0010
ךרואב4/3 " ימוג רונצ םע ינוויכ בר בבותסמ      
זרבו ישומיש בר ןוליס סוסיר קנזמ ,''מ03      
הפירש זרב ללוכו1 " רטוקב הריהמ החיתפ      

  3,300.00 1,100.00     3.00 ."ץרוטש" סופט דמצמ יצח םע2 " רטוקב 'חי   
      
השבי הקבא ףטמ ללוכ שא יוביכ ןוראב דויצ     34.08.0020
תורוניצ ינשו2 " ישומיש בר סוסיר קנזמ ג''ק6      

  2,250.00   750.00     3.00 .א''כ א''מ51  ךרואב2 " דב 'חי   
      

  1,500.00   500.00     3.00 03/09/031  יוביכ תדמעל חפ ןורא 'חי  34.08.0030
      
" ףקז לע תוגרדמה ירדחב2 " הפירש זרב     34.08.0040

  1,400.00   350.00     4.00 ץרוטש ירבחמ תוברל3 'חי   
      
אלל םינבלוגמ תורוניצמ שא יוביכ תורוניצ     34.08.0050
לכ תוברל ,םייולג םירבועה04"  לוידקס" רפת      
יופיצ .םישורדה םילתמה ,םיחפסה      
    LAG-CPA ראותמה 'וכו ךותירב תרנצ ירוביח  

 28,600.00   260.00   110.00 3" רטוקב תורוניצ טרפמב רטמ   
      
אלל םינבלוגמ תורוניצמ שא יוביכ תורוניצ     34.08.0060
לכ תוברל ,םייולג םירבועה04"  לוידקס" רפת      
יופיצ .םישורדה םילתמה ,םיחפסה      
    LAG-CPAראותמה 'וכו ךותירב תרנצ ירוביח  

    700.00   140.00     5.00 2" רטוקב תורוניצ טרפמב רטמ   
      

    450.00    90.00     5.00 1" רטוקב לבא ל"נכ תורוניצ רטמ  34.08.0070
 38,200.00 שא יוביכ 80.43 כ"הס  

      
ת ו ב א ש מ  ר ד ח  90.43 ק ר פ  ת ת       
ף ת ר מ ב  ם י ר ל ק נ י ר פ ס       
      
גוסמ ,םירלקנירפס תכרעמל שא יובכ תבאשמ     34.09.0010
םיאתמ ילמשח עונמ םע יתגרד דח יקפוא      
תוברלISP 08 .  ץחל דגנMPG 004  הקופתל      
לכו שטייוס רפסנרט ללוכMF/LU    דוקיפ חול      
הנקתהל םישורדה רזעה ירמוחו םירזיבאה      

 60,000.00 60,000.00     1.00 טרופמכ ,LU/MF רשואמ םגד .תמלשומ 'חי   
      
בר תיכנא " PMUP YEKCOJ" םימ תבאשמ     34.09.0020
ISP 09  דמוע MPG 01 לש הקופתל תיתגרד      
ARAWOL תאצות תמגודכ הטסורינ היושע       

  6,000.00 6,000.00     1.00 טרופמכ ,םלשומ לכה ,ךרע הווש וא ,SG םגד 'חי   
      
רשואמ PMUP YEKCOJ -ל למשח חול     34.09.0030

  6,000.00 6,000.00     1.00 .טרפמב טרופמכ LU/MF 'חי   
      

 72,000.00 90.43.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../046 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     046 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 72,000.00 מהעברה      

      
      
הטירח תוברל מ"ס5X51  תודימב טילקב טלש     34.09.0040

    400.00    20.00    20.00 .ןבלב 'חי   
      
רשואמ MPG 005 הקיפסל ירוטנו הקיפס דמ     34.09.0050

  5,000.00 5,000.00     1.00 FM 'חי   
      
רונצ(? תומחלהב רבוחמ L" " גרד תשוחנ רונצ     34.09.0060

  1,000.00   100.00    10.00 .םיחפס ללוכ ילנימונ 1?2" רטוק )ץחל דוקיפ רטמ   
      
יוק רובע 1?2" רטוק ףדמ םגד רזוח לא     34.09.0070

    300.00   150.00     2.00 )ץחל וק( תובאשמה לש דוקיפה 'חי   
      
יאקירמא ןקת יפל םינבלוגמ הדלפ תורונצ     34.09.0080
,םירזיבא תוברל ףחרב םירבוחמ 04  לאוידקס      
6 " רטוקב תורונצ .עבצו םילתמ ,םיחפס      

  3,000.00   300.00    10.00 .ךותירב רטמ   
      

  4,000.00   200.00    20.00 4." רטוקב לבא ל'נכ תורונצ רטמ  34.09.0090
      

  3,000.00   150.00    20.00 3." רטוקב לבא ל'נכ תורונצ רטמ  34.09.0100
      
ךרע הווש וא OCBIN  תרצות רפרפ ףוגמ     34.09.0110
םינגואו הערתא גתמ ללוכ MF/LU  רשואמ      

  2,700.00   900.00     3.00 4." רטוקב ףוגמ פא קווק ירוביח וא םיידגנ 'חי   
      
ךרע הווש ואOCBIN  תרצות רפרפ ףוגמ     34.09.0120
םינגואו הערתא גתמ ללוכ MF/LU  רשואמ      

  1,200.00   600.00     2.00 2" רטוקב ףוגמ פא קווק ירוביח וא םיידגנ 'חי   
      
םימ ירגאמל ןוטבב םיקוצי םירזיבא תכרעמ     34.09.0130
לכה .'וכו זוקינ האיציו הסינכ ירזיבא תוברל      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .תוינכתב טרפ יפל  
      
טוונ דקופמ םימ רגאמ יולימל למשח ףוגמ     34.09.0140
057-56  םגד דמרב תמגודכ ינוס הרטלוא      

  6,000.00 6,000.00     1.00 M/XYP/LE-3-03 תורוד תרצות וא 3" רטוק 'חי   
      
    SL/L/SP-וא  O.N( 3-03( ילמשח ףוגמ וא 34.09.0150
םגד ץחל רמושו השילג תחטבאל ל"נכ      

  7,500.00 7,500.00     1.00 LS/L/PS- 3-30.65-753 'חי   
      

  1,500.00   500.00     3.00 AM-4-02. ינורטקלא ץחל שגר 'חי  34.09.0160
      

  2,400.00   300.00     8.00 ןושלש זרב םע 4 " רטמונמ 'חי  34.09.0170
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 6MF/LU" זירת ףוגמ 'חי  34.09.0180
114,500.00 ףתרמב םירלקנירפס תובאשמ רדח 90.43 כ"הס  
783,845.00 שא יוליגו יוביכ תודובע 43 כ"הס  

קובץ: 12585   .../047 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     047 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ז י ר כ  ת ו ד ו ב ע  53 ק ר פ       
      
ם ו ר ח  ת ז י ר כ  ת ו כ ר ע מ  10.53 ק ר פ  ת ת       
י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ ו  ם י א ב כ  ן ו פ ל ט  ם ע  ב ל ו ש מ       
ן ש ע /ש א       
      
תכרעמ היהת ןיינבב הזירכה תכרעמ      
ןקתב תדמועה שא יוליג תכרעמב תבלושמה      
אלמ ןפואב קשממתת תכרעמה .LU תושירדבו      
םילוצליצה תכרעמלו ןיינבה לש עמשה 'עמל      
המרב היהי םילוקמרה .רפסה תיב לש      
םיאתהל ןלבקה לע .הקיזומ תעמשהל תוכיאבו      
.טרפמב שרדנל םאתהב 'עמה תא      
      
הרקבה זכרמב תבלושמ תישאר הזירכ תדמע     35.01.0030
01 תרבעהל ילאטיגיד תועדוה ללוחמ תללוכה      
ןופורקימ ללוכ תוחפל תויטמוטוא תועדוה      

 19,500.00 19,500.00     1.00 טרופמכ י"תמו LU רשואמ ימינפ 'חי   
      
W0002 לש קפסה לעב ילטיגיד קפסה רבגמ     35.01.0040
זראמה( זראמ ךותב הנקתהל םאתומ תוחפל      
ריחמה .0221 ןקת יפל )קפסה ריחמב לולכ      
םילוצליצ ןועשו םילוצליצ בשחמ ללוכ      
טנרטניאלו וידרל ,תכרעמל ןרכנוסמהילטיגיד      

 12,500.00 12,500.00     1.00 טרופמכ 'חי   
      
הטילשה זכרמב םירוזא גותימו הטילש תדיחי     35.01.0050
,ימוקמ ןופורקימ תוברל ,תוחפל םירוזא 42 -ל      
דסמב וא הרקב ןחלושב הנקתהל תמאתומ      

  8,500.00 8,500.00     1.00 טרופמכ דויצ 'חי   
      
לע ןקתומ ROODNI ימינפ לוקמר     35.01.0060
הרקתב ןקתומ וא היצקורטסנוק/חיט      
אספוק םע W02 דע קפסהב .סבג/תיטסוקא      
לוקמרה .וק יאנש תוברל ,המיאתמ תירוחא      
הזירכה תכרעמ רובע בלושמ לוקמר הווהי      
טווחי לוקמרה .םילוצליצה תכרעמו ןיינבב      

    800.00   200.00     4.00 ויקלח לכ לע 0221 ןקתל םאתהב 'חי   
      
ץוח תנקתהל 56PI תמרב םימ ןגומ ךא ל"נכ     35.01.0070

  7,200.00   400.00    18.00 וק יאנש תוברל 'חי   
      
קפסהה ירבגמ יוביגל םירבצמ ללוכ חכ קפס     35.01.0080
YBDNATS+ 03 -ב תוחפל תועש 84 ךשמל      

  5,420.00 5,420.00     1.00 טרופמכ הלעפה ןמזב תוקד 'חי   
      

  5,230.00 5,230.00     1.00 טרופמכ )םיצנצנ 01-8( םיצנצנ ןורכנס תדיחי 'חי  35.01.0090
      
ירוזא י"פע םילוקמר תלעפהל תבותכ תדיחי     35.01.0100

    450.00   450.00     1.00 טרופמכ הזירכ 'חי   
 59,600.00 10.53.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 12585   .../048 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     048 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 59,600.00 מהעברה      

      
      
ירוזא י"פע םיצנצנ תלעפהל תבותכ תדיחי     35.01.0110

    450.00   450.00     1.00 הזירכ 'חי   
      
תוברל ,TTP םע תקחורמ ןופורקימ תדיחי     35.01.0120
תבותכ תדיחי ללוכ הפוקש תלד םע זראמ      

  1,950.00 1,950.00     1.00 רתאב הדיחיה םוקימ יוהיזל 'חי   
      
תרונמ תפסות ןיגב ןופורקימל ריחמ תפסות     35.01.0130

    200.00   200.00     1.00 "סופת" בצמל ןומיס 'חי   
 62,200.00 ןשע/שא יוליג תוכרעמו םיאבכ ןופלט םע בלושמ םורח תזירכ תוכרעמ 10.53 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 62,200.00 הזירכ תודובע 53 כ"הס  
קובץ: 12585   .../049 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     049 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  10.14 ק ר פ  ת ת       
      

  1,500.00   750.00     2.00 םיצע תתירכ 'חי  41.01.0010
      

 13,500.00 1,500.00     9.00 טרופמכ םיצע רומיש 'חי  41.01.0020
      
י"פע ,הריפח עוציב ינפל סוקיפ ץע תכימת     41.01.0030

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק ףרוצמ טרפ  
 20,000.00 היקשהו ןוניג 10.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 20,000.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  
קובץ: 12585   .../050 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     050 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  י ח ט ש מ  05 ק ר פ       
      
ם י ר פ ת  ,ן ו ט ב  י ח ט ש מ  40.05 ק ר פ  ת ת       
ה ק י ח ש  י נ י ס ח  ם י ח ט ש מ ו       
      
עבצ רובע ןוינחל הדירי הפמר תפצר יופיצ     50.04.0090
י"פע לכה ,ץרווק טגרגא תפסותב יסקופא      
,םיציח ןומיס תוברל ,רמג תמישרב 9-ר סופיט      
תינכותיפל תומלשב לכה ,'וכו םיכנ יאת ,םיספ      

 17,850.00    85.00   210.00 ןומיס ר"מ   
      
תריחבל םינווגב ,ןורקימ 005 יסקופא יופיצ     50.04.0100
,םיווקו םיצח( העונת ינומיס תוברל לכירדאה      
לכה ,ץרווק טגרגא תפסותב , )'דכו םיכנ תוינח      
'כתו .רמג תמישרב 01-ר סופיט י"פע      

 64,800.00   120.00   540.00 תולכירדא ר"מ   
 82,650.00 הקיחש יניסח םיחטשמו םירפת ,ןוטב יחטשמ 40.05 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 82,650.00 ןוטב יחטשמ 05 כ"הס  
קובץ: 12585   .../051 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     051 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ם י מ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
יאקירמא ןקת יפל םינבלוגמ הדלפ תורונצ     57.01.0010
,םירזיבא תוברל ףחרב םירבוחמ04  לאוידקס      
" רטוקב תורונצ .עבצו םילתמ ,םיחפס      

 18,000.00   300.00    60.00 .ףתרמה תרקת ג"ע ךותירב4 רטמ   
      

  7,500.00   250.00    30.00 3" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  57.01.0020
      

  1,000.00   200.00     5.00 2" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  57.01.0030
 26,500.00 ץוח םימ 10.75 כ"הס  

      
ץ ו ח  ב ו י ב  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
-  הבע גוס םותכCVP  תורונצמ בויב תורונצ     57.02.0010
ןוטב תרקת ג"ע םיחנומ מ"מ061 רטוקב8      

    800.00   160.00     5.00 .לוח תפיטע תוברל ''מ5.1  דע קמועב רטמ   
      
-  הבע גוס םותכCVP  תורונצמ בויב תורונצ     57.02.0020
ןוטב תרקת ג"ע םיחנומ מ"מ011  רטוקב8      

  1,260.00   180.00     7.00 .לוח תפיטע תוברל ''מ5.1  דע קמועב רטמ   
      
םיקצומ דירפמו ןמוש דירפמל םירזיבא תכרעמ     57.02.0030
הסינכה ירזיבא לכ ללוכ תינכתב םיטרפה י"פע      
מ"ס06  רטוקב םיסכמ ינש ןכו רובל האיציהו      

  4,000.00 2,000.00     2.00 'פמוק תוינכתב טרפ יפל  
  6,060.00 ץוח בויב 20.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 32,560.00 בויבו םימ יווק 75 כ"הס  
קובץ: 12585   .../052 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     052 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י 'ג ר ב   ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  10.06 ק ר פ  ת ת       
      

 37,200.00    62.00   600.00 .אוהש גוס לכמ יעוצקמ לעופ ע"ש ע"ש  60.01.0010
      

 37,200.00    62.00   600.00 .אוהש גוס לכמ יעוצקמ לעופל רזוע ע"ש ע"ש  60.01.0020
      

 12,800.00    80.00   160.00 .דויצ ללוכ ברברש ע"ש ע"ש  60.01.0030
      

 14,400.00    90.00   160.00 .דויצ ללוכ ךמסומ יאלמשח ע"ש ע"ש  60.01.0040
      
דויצה לכו תכתר ללוכ רגסמ וא ךתר ע"ש     60.01.0050

 32,400.00   135.00   240.00 .שורדה ע"ש   
      

 21,600.00    90.00   240.00 .ליעפמ ללוכ וגנוק ע"ש ע"ש  60.01.0060
      

 54,200.00   271.00   200.00 הרקב תכרעמ תנכתמ ע"ש  60.01.0090
      

 11,200.00    70.00   160.00 רזוע יאלמשח ע"ש  60.01.0100
221,000.00 י'גרב תודובע 10.06 כ"הס  

      
י נ כ מ  ד ו י צ  ת ר י כ ש ל  ע "ש  20.06 ק ר פ  ת ת       
א ש מ  ב כ ר ו  י ס ד נ ה       
      
- ףכו הריבש שיטפ םע ילחז ילוארדיה רפחמ     60.02.0010

 25,440.00   424.00    60.00 .ליבקמ וא 523 רליפרטק םגד ע"ש   
      
שיטפ ק"דרי 5.2-2 ףכ ילחז ילוארדיה רפחמ     60.02.0020
וא 033 רליפרטק םגד  ס"כ 022-091 ,הביצח      

 31,140.00   519.00    60.00 .ליבקמ ע"ש   
      
םגד - ןוט 3-2 לקשמ ס"כ 23-26 ריעז ןורפחמ     60.02.0025

  9,906.00 1,651.00     6.00 .357 טקבוב ע"י   
      
9-7 הדלפ ילגלג ינש לע סדנט טטור שבכמ     60.02.0030

  8,208.00 1,368.00     6.00 .ןוט ע"י   
      
312    םגד - ןוט 21-01 ענוממ טטור שבכמ     60.02.0040

  9,906.00 1,651.00     6.00 BOMAG. ע"י   
      
21-9 לוביקב זגרא םע דחא ריצ הניכר תיאשמ     60.02.0050

 12,456.00 2,076.00     6.00 .ק"מ 9-מ תוחפ אל ק"מ ע"י   
      
לוביקב זגרא םע םיריצ ינש הניכר תיאשמ     60.02.0060

 14,154.00 2,359.00     6.00 .ק"מ 51-מ תוחפ אל ק"מ 81-51 ע"י   
      
ףכו ילוארדיה שיטפ םע ס"כ 06 ינפוא ןורפחמ     60.02.0160

  4,725.00   189.00    25.00 5991 -מ B.C.J 4,3 םגד - מ"ס 06-04-02 ע"ש   
      

115,935.00 20.06.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../053 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     053 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
115,935.00 מהעברה      

      
      
04-02 ףכו הריבש שיטפ םע ינפוא ןורפחמ     60.02.0220

 43,625.00 1,745.00    25.00 ליבקמ וא C3  B.C.J םגד מ"ס ע"י   
159,560.00 אשמ בכרו יסדנה ינכמ דויצ תריכשל ע"ש 20.06 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  90.06 ק ר פ  ת ת       
      
םייטרפ םיתב תורצחב תודובעל בצקה     60.09.0010
י"פע היהי םולשתה .חקפמה תויחנהל םאתהב      
אלל הזוחה תמיתח םויל ינכדע לקד ןוריחמ      

1,000,000.00     1.00 1,000,000 .ןלבק תופסות / תוחנה 'חי   
1,000,000.00 תונוש 90.06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,380,560.00 י'גרב  תודובע 06 כ"הס  
24,446,462.00 ןוינח כ"הס

קובץ: 12585   .../054 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     054 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
.5 הפישח תגרד , 04-ב םינוטבה לכ      
      
תחתמ , מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.01.0020

 85,000.00    50.00 1,700.00 .םיפצרמל ר"מ   
      

 37,700.00 1,450.00    26.00 . 04-ב ןוטב ידומע ק"מ  02.01.0030
      

    900.00 1,800.00     0.50 . מ"ס 01 יבועב , 04-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0040
      

 17,400.00 1,450.00    12.00 . מ"ס 51 יבועב ךא , ל"נכ תוריק ק"מ  02.01.0050
      

128,250.00 1,350.00    95.00 . מ"ס 02 יבועב ךא , ל"נכ תוריק ק"מ  02.01.0060
      

136,500.00 1,300.00   105.00 . מ"ס 52 יבועב ךא , ל"נכ תוריק ק"מ  02.01.0070
      

195,200.00 1,220.00   160.00 . מ"ס 03 יבועב ךא , ל"נכ תוריק ק"מ  02.01.0080
      

 70,800.00 1,180.00    60.00 . מ"ס 04 יבועב ךא , ל"נכ תוריק ק"מ  02.01.0090
      
03 לש ףסונ בחורל , 04-ב ןוטב תוריק יוביע     02.01.0100

123,500.00 1,300.00    95.00 .מ"ס ק"מ   
      

 91,000.00 1,400.00    65.00 . 04-ב ןוטב תונותחת תורוק ק"מ  02.01.0110
      

 34,500.00 1,500.00    23.00 .04-ב ןוטב תונוילע תורוק ק"מ  02.01.0120
      
תוברל , 04-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.01.0130

 54,400.00 1,600.00    34.00 . הקלורל מ"ס 5 בחורב עקש ק"מ   
      
תוקעמ ינפ לש )בחורל( עופישב הקלחה     02.01.0140

  2,700.00    20.00   135.00 . מ"ס 52,02 בחורב תורוקו רטמ   
      

  9,240.00   280.00    33.00 .מ"ס 02 יבועב , 04-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0150
      

 85,100.00   370.00   230.00 . מ"ס 03 יבועב ךא , ל"נכ תורקת ר"מ  02.01.0160
      

 83,250.00   450.00   185.00 . מ"ס 04 יבועב ךא , ל"נכ תורקת ר"מ  02.01.0170
      
יבג לע , מ"ס 5 יבועב , 04-ב גניפוט ןוטב     02.01.0180
תועוצרב תוברל , תורוקו תוימורט תוטלפ      

150,350.00   970.00   155.00 . תוטלפה ןיב מ"ס 03 דע בחורב ק"מ   
      
מ"ס 02 יבועב , 04-ב ןוטב םייניב יחטשמ     02.01.0190

 15,840.00   330.00    48.00 . תוגרדמ ירדחב ר"מ   
      
      

1,321,630.00 10.20.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../055 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     055 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,321,630.00 מהעברה      

      
      
,04-ב ןוטב תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.01.0200

 13,300.00   350.00    38.00 . מ"ס 02 יבועב ר"מ   
      

 10,800.00    80.00   135.00 . 04-ב ןוטב , תוגרדמל ןוטב ישלושמ רטמ  02.01.0210
      
דודיבל מ"ס 5 יבועב ףצקומ ןריטסילופ תוחול     02.01.0220

 10,000.00    50.00   200.00 . תורקת / תופצר לש ימרט ר"מ   
      

  1,800.00 1,200.00     1.50 . קלחומ ןוילע רמג . רוטרנגל , 04-ב ןוטב דוסי ק"מ  02.01.0240
      
תחתמ מ"מ 3.0 לופכ ןליטאילופ עצמ     02.01.0250

  2,400.00    10.00   240.00 . םיפצרמל ר"מ   
      
תחתמ , מ"ס 8 יבועב , 04-ב ןוטב ףצרמ     02.01.0260

 24,000.00   100.00   240.00 . תוילגעמ תוינבתב רמג . ימוג יחטשמל ר"מ   
      

 23,400.00 1,300.00    18.00 . ףושח ןוטב רמג . חותיפב , 04-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0270
      

  7,000.00 1,400.00     5.00 . םיכורד תוחול תנעשהל , 04-ב ןוטב ןש ק"מ  02.01.0280
      
לכב תוכתורמ תותשרו םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0290
ריחמה . םינוטבה ןויזל םיכרואהו םירטקה      
חדקב יסקופא קבד םע םיקבדומ םינגוע ללוכ      

672,000.00 4,800.00   140.00 . ןוטבב ןוט   
      

 18,000.00    30.00   600.00 . תורקת ינפ לש רטפוקילה תקלחה ר"מ  02.01.0300
2,104,330.00 ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,104,330.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: 12585   .../056 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     056 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ך ו ר ד  ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  30 ק ר פ       
      
ך ו ר ד  ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
02 יבועב , 04-ב ןוטב תוכורדו תולולח תוטלפ     03.01.0020

 13,365.00   297.00    45.00 . מ"ס ר"מ   
      

 77,510.00   337.00   230.00 . מ"ס 52 יבועב ךא , ל"נכ תוטלפ ר"מ  03.01.0030
      

 31,200.00   390.00    80.00 . מ"ס 03 יבועב ךא , ל"נכ תוטלפ ר"מ  03.01.0040
      

675,000.00   750.00   900.00 . מ"ס 54 יבועב ךא , ל"נכ תוטלפ ר"מ  03.01.0050
797,075.00 ךורד םורט ןוטב ירצומ 10.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

797,075.00 ךורד םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס  
קובץ: 12585   .../057 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     057 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      

 28,800.00   180.00   160.00 מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולב תוציחמ ר"מ  04.01.0010
      
51 יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב תוריק     04.01.0020

 16,500.00   150.00   110.00 . מ"ס ר"מ   
      

284,200.00   280.00 1,015.00 מ"ס 02 יבועב םילולח ןוטב יקולב תוריק ר"מ  04.01.0030
      

 15,750.00   210.00    75.00 . מ"ס 02 יבועב גנוטיא יקולב תוריק ר"מ  04.01.0040
      

  6,900.00   230.00    30.00 . מ"ס 52 יבועב ךא , ל"נכ תוריק ר"מ  04.01.0050
      

  2,080.00   260.00     8.00 . מ"ס 03 יבועב ךא , ל"נכ תוריק ר"מ  04.01.0060
354,230.00 הינב תודובע 10.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

354,230.00 הינב תודובע 40 כ"הס  
קובץ: 12585   .../058 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     058 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ה פ ש א  ר ד ח  ת פ צ ר  ם ו ט י א  81.50 ק ר פ  ת ת       
      

  1,000.00    50.00    20.00 טרופמכ םיעופיש + חטשה תנכה ר"מ  05.18.0001
      

  1,200.00    60.00    20.00 טרופמכ תינמוטיב העיריב םוטיא תכרעמ ר"מ  05.18.0002
      

    200.00    10.00    20.00 טרופמכ ינכטואג דב ר"מ  05.18.0003
      

    600.00    30.00    20.00 טרופמכ םוטיאה תנגה ר"מ  05.18.0004
  3,000.00 הפשא רדח תפצר םוטיא 81.50 כ"הס  

      
ח ב ט מ  ת פ צ ר  ם ו ט י א  91.50 ק ר פ  ת ת       
ל ו ש י ב ל       
      
ןוטיב ,םיבוטרה םירדחה ביבס ןוטב תרוגח      
טרפמ יפל חטשה תנכה +ןוטבה יולימ ,תרנצ      
דרפנב דדמי - םוטיאל ינכט      
      
תנכה + תינמוטיב העיריב םוטיא תכרעמ     05.19.0010

  2,200.00    55.00    40.00 טרופמכ חטשה ר"מ   
      

  3,600.00    90.00    40.00 טרופמכ  תינמוטיב- ןטירואילופ םוטיא תכרעמ ר"מ  05.19.0020
  5,800.00 לושיבל חבטמ תפצר םוטיא 91.50 כ"הס  

      
ם י ר ד ח  ת פ צ ר  ם ו ט י א  02.50 ק ר פ  ת ת       
ם י ב ו ט ר       
      
ןוטיב ,םיבוטרה םירדחה ביבס ןוטב תרוגח      
תנכה+ בצוימה לוחה/ןוטבה יולימ ,תרנצ      
דרפנב דדמי - םוטיאל ינכט טרפמ יפל חטשה      
      
חבטמ ,הסיבכ.ח ,םיתורש ירדחב -םידלי ינג     05.20.0010

 10,200.00    60.00   170.00 טרופמכ תינמוטיב הנגהו םוטיא תכרעמ-'דכו ר"מ   
      
תכרעמ חבטמו םיתורש ירדח - בלח תפיט     05.20.0020

  2,400.00    60.00    40.00 טרופמכ הנגהו תינמוטיב םוטיא ר"מ   
 12,600.00 םיבוטר םירדח תפצר םוטיא 02.50 כ"הס  

      
י ר ד ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  12.50 ק ר פ  ת ת       
ה פ ש א  ר ד ח ו  ח ב ט מ  ,ם י ת ו ר ש       
      

  6,300.00    30.00   210.00 טרופמכ חטשה תנכה ר"מ  05.21.0001
      
ןוטב יקולב וא ןוטב תוריק םוטיא - םידלי ינג     05.21.0010

 12,600.00    60.00   210.00 טרופמכ  תיטנמצ הצברה י"ע ר"מ   
      
      

 18,900.00 12.50.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../059 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     059 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 18,900.00 מהעברה      

      
      
טרופמכ  סבג תוריק םוטיא תכרעמ - םידלי ינג     05.21.0020

 14,700.00    70.00   210.00 )תומכ יצח( ר"מ   
      
ןוטב יקולב וא ןוטב תוריק םוטיא - בלח תפיט     05.21.0030

  1,500.00    60.00    25.00 )תומכ יצח( טרופמכ תיטנמצ הצברה י"ע ר"מ   
      
סבג תוריק םוטיא תכרעמ - בלח תפיט     05.21.0040

  1,750.00    70.00    25.00 )תומכ יצח( טרופמכ ר"מ   
 36,850.00 הפשא רדחו חבטמ ,םיתורש ירדח תוריק םוטיא 12.50 כ"הס  

      
ג ג  ת ו ס פ ר מ  ם ו ט י א  22.50 ק ר פ  ת ת       
      

 14,400.00    30.00   480.00 טרופמכ חטשה תנכה ר"מ  05.22.0001
      

 16,800.00    35.00   480.00 טרופמכ םידא םוסחמ+ תוקלור ר"מ  05.22.0010
      

 16,800.00    35.00   480.00 טרופמכ ימרת דודיב ר"מ  05.22.0020
      

 26,400.00   550.00    48.00 טרופמכ םיעופישב לקטב/ןוטב ק"מ  05.22.0030
      

  3,200.00    20.00   160.00 טרופמכ םימוטיקו תוקלור רטמ  05.22.0040
      

 43,200.00    90.00   480.00 טרופמכ תוינמוטיב תועירי 2-ב םוטיא תכרעמ ר"מ  05.22.0050
      

  4,800.00    10.00   480.00 טרופמכ  ינכטואג דב ר"מ  05.22.0060
      

 14,400.00    30.00   480.00 טרופמכ הנגהל הדמ ר"מ  05.22.0070
140,000.00 גג תוספרמ םוטיא 22.50 כ"הס  

      
י נ כ ט  ד ו י צ  ם ע  ג ג  ם ו ט י א  32.50 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ד ח  ל ע מ       
      

  9,900.00    30.00   330.00 טרופמכ חטשה תנכה ר"מ  05.23.0001
      

 11,550.00    35.00   330.00 טרופמכ  םידא םוסחמ ר"מ  05.23.0010
      

 11,550.00    35.00   330.00 טרופמכ ימרת דודיב ר"מ  05.23.0020
      

 16,500.00   500.00    33.00 טרופמכ %5.1 עופישב לקטב/ןוטב ק"מ  05.23.0030
      

  3,080.00    22.00   140.00 טרופמכ תוקלור רטמ  05.23.0040
      
,תוינמוטיב תועירי יתשב םוטיא תכרעמ     05.23.0050

 29,700.00    90.00   330.00 טרופמכ ר"מ   
      

  3,000.00    10.00   300.00 טרופמכ ינכטואג דב ר"מ  05.23.0060
      

 85,280.00 32.50.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../060 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     060 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 85,280.00 מהעברה      

      
      
%05( טרופמכ מ"ס 5 יבועב הנגהל ןוטב/הדמ     05.23.0070

  5,250.00    35.00   150.00 )תומכהמ ר"מ   
      
הנגהל מ"ס 6 יבועב ןיירושמ ןוטב/הדמ     05.23.0080

  6,750.00    45.00   150.00 )תומכהמ %05( טרופמכ ר"מ   
      

    600.00    30.00    20.00 טרופמכ "םיפצ"ה םיסיסבה רוזאב זוקינ תעירי ר"מ  05.23.0090
 97,880.00 םירדח לעמ ינכט דויצ םע גג םוטיא 32.50 כ"הס  

      
ר ד ח  ל ע מ  ן ו י ל ע  ג ג  ם ו ט י א  42.50 ק ר פ  ת ת       
ת י ל ע מ  ר י פ ו  ת ו ג ר ד מ       
      

  2,500.00   500.00     5.00 טרופמכ חטשה תנכה+עופישב ןוטב ק"מ  05.24.0001
      

  1,000.00    20.00    50.00 םוטיאל ינכטה טרפמב 2.42 ףיעס יפל תוקלור רטמ  05.24.0002
      

  2,750.00    55.00    50.00 טרופמכ ,תינמוטיב העיריב םוטיא תכרעמ ר"מ  05.24.0003
  6,250.00 תילעמ ריפו תוגרדמ רדח לעמ ןוילע גג םוטיא 42.50 כ"הס  

      
י ר י פ  ל ש  ן ו ט ב  י נ ו ג ג  ם ו ט י א  52.50 ק ר פ  ת ת       
'ד כ ו  א .מ  ,ר ו ר ו ו א       
      

    450.00    30.00    15.00 טרופמכ  חטשה תנכה ר"מ  05.25.0001
      

  1,500.00   100.00    15.00 טרופמכ  ינטירואילופ םוטיא ר"מ  05.25.0010
      
םוטיא תעירי,ןטירואילופ קיטסמ ,יוביג טומ     05.25.0020
לש תוריק ךרד רוניצ/.א.מ תלעת רבעמ ביבס      

    800.00    80.00    10.00 טרופמכ  ריפה רטמ   
      
03-כ לש רטוקב ןוולוגמ חפמ לוורש תבכרה     05.25.0030

  1,000.00   500.00     2.00 טרופמכ םילבק לש לודג רפסמ רבעמל מ"ס 'חי   
  3,750.00 'דכו א.מ ,רורווא יריפ לש ןוטב ינוגג םוטיא 52.50 כ"הס  

      
י ו פ י ח ב  ת ו ת י ז ח  ם ו ט י א  62.50 ק ר פ  ת ת       
'ד כ  ו א  ח פ  ,ן ב א  ,ח י ט       
      

 42,000.00    30.00 1,400.00 טרופמכ חטשה תנכה ר"מ  05.26.0001
      

 84,000.00    60.00 1,400.00 טרופמכ תיטנמצ הצברה- חיט רמגב תוריקב ר"מ  05.26.0010
      
היילתב 'דכו ןבא יופיחב ןוטב תוריקב םוטיא     05.26.0020
2.62 ףיעס יפל 'א הביטנרטלא - םינגוע םע      

 98,000.00    70.00 1,400.00 )תומכ תכרעה( םוטיאל ינכטה טרפמב ר"מ   
      
      

224,000.00 62.50.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../061 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     061 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
224,000.00 מהעברה      

      
      
,טיילייקס ,תונולחה יפוקשמ ביבס םוטיא      
םילק תוריקו תוגג לש תויצקורטסנוקל רוביחב      
דדמי -םוטיאל ינכטה טרפמב 3.62 ףיעס יפל      
דרפינב      

224,000.00 'דכ וא חפ ,ןבא ,חיט יופיחב תותיזח םוטיא 62.50 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

530,130.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
קובץ: 12585   .../062 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     062 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      

 41,580.00 4,620.00     9.00 תורגנ תמישרב 1.1 -נ 'סמ לופכ רהוצ םע תלד 'חי  06.01.0110
      

 26,600.00 3,800.00     7.00 תורגנ תמישרב 2.1 -נ 'סמ ןסחמ תותלד 'חי  06.01.0120
      
תמישרב 3.1 -נ 'סמ סופיט -רהוצ אלל תלד     06.01.0130

  3,320.00 3,320.00     1.00 תורגנ 'חי   
      
הקנהו אפור ,תויחא ירדח-רהוצ אלל תלד     06.01.0140

 18,900.00 3,150.00     6.00 תורגנ תמישרב 4.1 -נ 'סמ סופיט 'חי   
      
5.1 -נ 'סמ סופיט מ"ממ תלד לע השבלה     06.01.0150

 13,400.00 3,350.00     4.00 תורגנ תמישרב 'חי   
      
6.1 -נ 'סמ סופיט מ"ממ תלד לע השבלה     06.01.0160

  6,300.00 3,150.00     2.00 תורגנ תמישרב 'חי   
      
תמישרב  7.1 -נ 'סמ סופיט  רהוצ אלל תלד     06.01.0170

  3,050.00 3,050.00     1.00 תורגנ 'חי   
      
'סמ סופיט םיכנ יתוריש / םיתורייש רדח תלד     06.01.0210

 34,500.00 3,450.00    10.00 תורגנ תמישרב  1.2 -נ 'חי   
      
2.2 -נ 'סמ סופיט בלח תפיט םיתוריש תלד     06.01.0220

  9,300.00 3,100.00     3.00 תורגנ תמישרב 'חי   
      
-נ 'סמ סופיט  'א תוגרדמ םרג דיל למשח ןורא     06.01.0310

 31,520.00 7,880.00     4.00 תורגנ תמישרב  1.3 'חי   
      
'סמ סופיט תישאר האובמב םיאבכ לנאפ ןורא     06.01.0340

  2,650.00 2,650.00     1.00 תורגנ תמישרב  4.3 -נ 'חי   
      
5.3 -נ 'סמ סופיט תישאר האובמב קזב ןורא     06.01.0350

  2,050.00 2,050.00     1.00 תורגנ תמישרב 'חי   
      
'סמ סופיט בלח תפיטב םינוסיח ררקמל ןורא     06.01.0360

  6,300.00 6,300.00     1.00 תורגנ תמישרב  6.3 -נ 'חי   
      
7.3 -נ 'סמ סופיט למשחו תרושקת ןורא     06.01.0370

  8,300.00 4,150.00     2.00 תורגנ תמישרב 'חי   
      
תמישרב  8.3 -נ 'סמ סופיט שא יוביכ ןורא     06.01.0380

 12,600.00 3,150.00     4.00 תורגנ 'חי   
      
-נ 'סמ סופיט בלח תפיט האובמ תרושקת ןורא     06.01.0390

  2,550.00 2,550.00     1.00 תורגנ תמישרב  9.3 'חי   
      

222,920.00 10.60.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../063 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     063 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
222,920.00 מהעברה      

      
      
תמישרב 11.3 -נ 'סמ סופיט למשח תרנצ ןורא     06.01.3110

  5,250.00 5,250.00     1.00 תורגנ 'חי   
      
תמישרב 1.4 -נ 'סמ 2 + 1 ןג תתיכ ןוחבטמ     06.01.3410

 30,300.00 15,150.00     2.00 תורגנ רטמ   
      
תמישרב 2.4 -נ 'סמ 4 + 3 ןג תותיכ ןוחבטמ     06.01.3420

 29,400.00 14,700.00     2.00 תורגנ רטמ   
      

 15,350.00 15,350.00     1.00 תורגנ תמישרב 3.4 -נ 'סמ בלח תפיט ןוחבטמ רטמ  06.01.3430
      

 36,200.00 9,050.00     4.00 תורגנ תמישרב 4.4 -נ 'סמ תוחא רדח קפלד רטמ  06.01.3440
      
תמישרב 5.4 -נ 'סמ מ"ממב תוחא רדח קפלד     06.01.3450

  6,700.00 6,700.00     1.00 תורגנ רטמ   
      
6.4 -נ 'סמ הקנה רדחב הלתחה קפלד     06.01.3460

  9,450.00 9,450.00     1.00 תורגנ תמישרב רטמ   
      
7.4 -נ 'סמ תונועמ תותיכ רויכ םע שיש חטשמ     06.01.3470

 17,700.00 5,900.00     3.00 תורגנ תמישרב רטמ   
373,270.00 תורגנ 10.60 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
תמישרב 1.1-סמ  סופיט  תיפנכ דח תלד     06.02.0110

  3,560.00 3,560.00     1.00 תורגסמ 'חי   
      
תמישרב 2.1-סמ  סופיט תיפנכ דח תלד     06.02.0120

 13,480.00 3,370.00     4.00 תורגסמ 'חי   
      
תמישרב 3.1-סמ  סופיט תיפנכ דח תלד     06.02.0130

  6,080.00 3,040.00     2.00 תורגסמ 'חי   
      
4.1-סמ  סופיט עקרק תמוק הפשא רדח תלד     06.02.0140

  4,300.00 4,300.00     1.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
תמישרב 5.1-סמ סופיט תיפנכ דח תלד     06.02.0150

  6,840.00 3,420.00     2.00 תורגסמ 'חי   
      
-סמ  סופיט 03/03 תיפנכ דח רהוצ שא תלד     06.02.0230

 36,000.00 7,200.00     5.00 תורגסמ תמישרב 3.2 'חי   
      
9.3 -סמ  סופיט )השינב אל( שא יוביכ ןורא     06.02.0309

  3,000.00   750.00     4.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
      

 73,260.00 20.60.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../064 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     064 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 73,260.00 מהעברה      

      
      
סופיט םידלי ינג האובמ שא יוביכ ןורא     06.02.0310

  1,480.00 1,480.00     1.00 'פמוק תורגסמ תמישרב 01.3-סמ  
      
סופיט םידלי ינג האובמ תרושקת ןורא     06.02.0311

  1,190.00 1,190.00     1.00 'פמוק תורגסמ תמישרב 11.3-סמ  
      
סופיט םידלי ינג האובמ א"כ תזכר ןורא     06.02.0312

  1,480.00 1,480.00     1.00 'פמוק תורגסמ תמישרב 21.3-סמ  
      
סופיט  םידלי ינג האובמ למשח ןוראל .א.ד     06.02.0313

  3,710.00 3,710.00     1.00 'פמוק תורגסמ תמישרב 31.3-סמ  
      
סופיט ץוח תוגרדמ הקעמל דומצ .א.כ ןורא     06.02.0314

  3,000.00   750.00     4.00 'פמוק תורגסמ תמישרב 41.3-סמ  
      
תמישרב 51.3-סמ סופיט  גג שא יוביכ ןורא     06.02.0315

    850.00   850.00     1.00 'פמוק תורגסמ  
      
61.3-סמ סופיט גג למשח ריפל השיג ןורא     06.02.0316

  1,480.00 1,480.00     1.00 'פמוק תורגסמ תמישרב  
      
תמישרב 71.3-סמ סופיט א"מ ריפל השיג ןורא     06.02.0317

  1,500.00   750.00     2.00 'פמוק תורגסמ  
      
81.3-סמ סופיט 'סניא ריפל השיג ןורא     06.02.0318

  1,050.00 1,050.00     1.00 'פמוק תורגסמ תמישרב  
      
91.3-סמ סופיט  'סניא ריפל השיג ןורא     06.02.0319

    750.00   750.00     1.00 'פמוק תורגסמ תמישרב  
      
סופיט תואירב תודסומל םיסיסר ףדה תלד     06.02.0410

 49,400.00 12,350.00     4.00 תורגסמ תמישרב 1.4 -סמ 'חי   
      
-סמ סופיט מ"ממל ררגנ יפנכ דח ףדה סירת     06.02.0420

 40,390.00 5,770.00     7.00 תורגסמ תמישרב 2.4 'חי   
      
3.4-סמ סופיט 04 ינוציח ריקל 8" ריווא רוניצ     06.02.0430

  3,250.00   650.00     5.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
4.4 -סמ סופיט 03 ריקל 8" ריווא רוניצ     06.02.0440

  7,800.00   600.00    13.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
ףדה םותסש ללוכ 03 ריק 8" ריווא רוניצ     06.02.0450

  6,750.00   750.00     9.00 תורגסמ תמישרב 5.4 -סמ סופיט 'חי   
      
סופיט ,תואירב תודסומל םיסיסר ףדה תלד     06.02.0460

 24,200.00 12,100.00     2.00 תורגסמ תמישרב 6.4 -סמ 'חי   
      

221,540.00 20.60.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../065 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     065 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
221,540.00 מהעברה      

      
      
-סמ  סופיט 04 ריקל 6" תוכרעמ רבעמ רוניצ     06.02.0470

  1,770.00   590.00     3.00 תורגסמ תמישרב 7.4 'חי   
      
-סמ  סופיט 03 ריקל 4" תוכרעמ רבעמ רוניצ     06.02.0480

 12,880.00   560.00    23.00 תורגסמ תמישרב 8.4 'חי   
      
סופיט ןשע רורחשריפ - החיתפל הפפר     06.02.0501

  9,200.00 4,600.00     2.00 תורגסמ תמישרב 1.5-סמ 'חי   
      
סופיט הפשא .ח לעמ םיבעמל רורווא סירת     06.02.0504

  1,100.00 1,100.00     1.00 תורגסמ תמישרב 4.5 -סמ 'חי   
      
סופיט הפשא .ח לעמ םיבעמל רורווא סירת     06.02.0505

    690.00   690.00     1.00 תורגסמ תמישרב 5.5 -סמ 'חי   
      
7.5 -סמ  סופיט ר"מ 3.0 ןשע רורחש סירת     06.02.0507

  2,100.00   700.00     3.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
8.5 -סמ  סופיט ר"מ 8.0 ןשע רורחש סירת     06.02.0508

  2,100.00 1,050.00     2.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
-סמ  סופיט ןוינח .ע.ש ריפ - החיתפל הפפר     06.02.0509

  2,850.00 2,850.00     1.00 תורגסמ תמישרב 9.5 'חי   
      
סופיט   ריווא יוציפ ימורד ריפ החיתפל סירת     06.02.0513

  6,600.00 6,600.00     1.00 תורגסמ תמישרב 31.5 -סמ 'חי   
      
ינופצ ריווא יוציפ ריפב ריווא תסינכ סירת     06.02.0515

  5,600.00 2,800.00     2.00 תורגסמ תמישרב 51.5 -סמ סופיט 'חי   
      
3.6 -סמ סופיט 'א תוגרדמ םרג ףוס - הקעמ     06.02.0603

  1,150.00 1,150.00     1.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
4.6 -סמ סופיט 'ב תוגרדמ םרג ףוס - הקעמ     06.02.0604

    260.00   260.00     1.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
5.6 -סמ  סופיט  ב תוגרדמ םרג - ףוס הקעמ     06.02.0605

  1,150.00 1,150.00     1.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
7.6 -סמ  סופיט  ג תוגרדמ םרג ףוס  הקעמ     06.02.0607

 10,650.00 10,650.00     1.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
8.6 -סמ  סופיט  'ד תוגרדמ םרג די זחאמ     06.02.0608

  8,000.00 8,000.00     1.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
-סמ  סופיט  ד תוגרדמ םרג די זחאמו הקעמ     06.02.0609

 54,000.00 54,000.00     1.00 תורגסמ תמישרב 9.6 'חי   
      

341,640.00 20.60.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../066 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     066 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
341,640.00 מהעברה      

      
      
סופיט רעש ללוכ הנושאר המוק תספרמ הקעמ     06.02.0610

 22,600.00 22,600.00     1.00 תורגסמ תמישרב 01.6 -סמ  'חי   
      
11.6 -סמ  סופיט הינש המוק תספרמ הקעמ     06.02.0611

 25,400.00 25,400.00     1.00 םירעש ללוכ ,תורגסמ תמישרב 'חי   
      
-סמ  סופיט  תישילש המוק תספרמ הקעמ     06.02.0612

 15,100.00 15,100.00     1.00 רעש ללוכ ,תורגסמ תמישרב 21.6 'חי   
      
31.6 -סמ  סופיט רעש ללוכ גג הקעמ     06.02.0613

  1,000.00 1,000.00     1.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
-סמ סופיט רעש ללוכ תוכרעממ הדרפה הקעמ     06.02.0614

  9,900.00 9,900.00     1.00 תורגסמ תמישרב 41.6 'חי   
      
-סמ סופיט רעש ללוכ תוכרעממ הדרפה הקעמ     06.02.0615

  3,450.00 3,450.00     1.00 תורגסמ תמישרב 51.6 'חי   
      
סופיט םירעש ללוכ תוכרעממ הדרפה הקעמ     06.02.0616

 11,800.00 11,800.00     1.00 תורגסמ תמישרב 61.6 -סמ 'חי   
      
תלד ללוכ T תוגרדמ םרגל תחתמ הריגס     06.02.0617

 10,500.00 10,500.00     1.00 תורגסמ תמישרב 71.6 -סמ סופיט השינו 'חי   
      
השולש ןוסכאל םיסירת םע היולת השינ     06.02.0720

 30,000.00 15,000.00     2.00 תורגסמ תמישרב 2.7   -סמ סופיט םיבעמ 'חי   
      
החיתפל תלד ללוכ הרקתה דע תשר תריגס     06.02.0730

 10,000.00 5,000.00     2.00 תורגסמ תמישרב 3.7   -סמ סופיט 'חי   
      
4.7-סמ סופיט  םיבעמ רורוואל הפפר סירת     06.02.0740

  6,300.00 6,300.00     1.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
6.7 -סמ סופיט םימ למג תשינל תותלד     06.02.0760

 11,300.00 11,300.00     1.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
-סמ סופיט רוטרנג קולדת רונצל השיג תותלד     06.02.0770

    350.00   350.00     1.00 תורגסמ תמישרב 7.7 'חי   
499,340.00 תורגסמ 20.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

872,610.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  
קובץ: 12585   .../067 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     067 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ך ו ת ב  ם י מ  ת ק פ ס ה  ת ש ר  10.70 ק ר פ  ת ת       
ן י נ ב ה       
      
תורונצמ ןינבה םינפב םימ תקפסה תורונצ     07.01.0010
םירבועה 04"  לוידקס" רפת אלל םינבלוגמ      
לכ תוברל ,תוריקב םיצירחבו תופצרב ,םייולג      
לכו-CPA יופצ .םישורדה םילתמה ,םיחפסה      
,  1 2/1 " רטוקב תורונצ טרפמב ראותמה      

 22,400.00   140.00   160.00 GAL רטמ   
      
תורונצמ ןינבה םינפב םימ תקפסה תורונצ     07.01.0020
םירבועה 04"  לוידקס" רפת אלל םינבלוגמ      
לכ תוברל ,תוריקב םיצירחבו תופצרב ,םייולג      
לכוG-CPA יופצ .םישורדה םילתמה ,םיחפסה      

  7,000.00   175.00    40.00 LA ,  2" רטוקב תורונצ טרפמב ראותמה רטמ   
      

  6,300.00    90.00    70.00 1." רטוקב לבא ל"נכ תורונצ רטמ  07.01.0030
      

  3,500.00    70.00    50.00 4/3." רטוקב לבא ל"נכ תורונצ רטמ  07.01.0040
      

    325.00    65.00     5.00 .1?2" רטוקב לבא ל''נכ תורונצ רטמ  07.01.0050
      
רגאמ ,ןולפט םטא "ביגש" תרצות ירודכ ףוגמ     07.01.0060
וא טורח הדלפ דרוקר תוברל002  הרדס אלמ      

  1,500.00   250.00     6.00 2." רטוקב ךרע הוש 'חי   
      

  1,400.00   175.00     8.00 1 2/1" רטוקב ל"נכ ירודכ ףוגמ 'חי  07.01.0070
      

    600.00   150.00     4.00 1" רטוקב ל"נכ ירודכ ףוגמ 'חי  07.01.0080
      

  1,000.00   125.00     8.00 4/3 " רטוקב ל"נכ ירודכ ףוגמ 'חי  07.01.0090
      

    700.00   100.00     7.00 3/4" ןג זרב 'חי  07.01.0100
      
םינטק םירטוקב ןינבה םינפב םימ תרנצ     07.01.0110
לכ ללוכ PS  תמגודכ םייתבכש בר תרוניצמ      
םיקפוסמ ןקת ות יאשונ םירזיבאהו םירבחמה      

  2,550.00    85.00    30.00 מ"מ 23  רטוקב תרנצ .תרנצה ןרצי י"ע רטמ   
      

  7,000.00    70.00   100.00 מ"מ 02  רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  07.01.0120
      

 10,400.00    80.00   130.00 מ"מ 52 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  07.01.0130
      

 14,400.00    60.00   240.00 מ"מ 61  רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  07.01.0140
      
תא קתנמ חפנ יאלג י"ע לעפומ ילמשח ףוגמ     07.01.0150
תועש רחאל םיתורישל םימה תקפסא      

  5,500.00 1,100.00     5.00 1 2/1" רטוקבa  retagill תמגודכ תולועפה 'חי   
 84,575.00 10.70.20 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 12585   .../068 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     068 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 84,575.00 מהעברה      

      
      
" רטוקב בלח תפיט/ןועמ/ןגל םימ דמל הנכה     07.01.0160
ודדמי םיפוגמ) םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ1      

  4,400.00 1,100.00     4.00 .(דרפנב 'חי   
      

  2,000.00   500.00     4.00 1" םימ דמ 'חי  07.01.0170
      

  3,000.00 1,000.00     3.00 ןולגלג לכ ינפל  - 1" רטוקב ח"זמ 'חי  07.01.0180
      

  1,200.00   400.00     3.00 1" רזוח לא 'חי  07.01.0190
 95,175.00 ןינבה ךותב םימ תקפסה תשר 10.70 כ"הס  

      
ן י ח ו ל ד  ן י כ פ ו ש  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
םירזיבא םע EPDH  תורונצמ ןיחולד תורונצ     07.02.0010
תורונצ שורדכ תורוקבב םידיוצמ ,םימיאתמ      

  6,800.00    80.00    85.00 .מ"מ 36-05  םירטוקב רטמ   
      
מ''מ 011  רטוקב )טירבג( EPDH  תורונצ     07.02.0020
םיפועיס ,תורוקב ,םיחפסה ,םירבחמה לכ ללוכ      
רזעה ירמח לכו ,םילתמ ,םיקוזח ''וכו      

 31,250.00   125.00   250.00 .םישורדה רטמ   
      
ללוכ מ''מ 57  רטוקב )טירבג( EPDH  תורונצ     07.02.0030
םיקוזח ''וכו םיפועיס ,תורוקב ,םיחפסה לכ      

  6,050.00   110.00    55.00 .םישורדה רזעה ירמח לכו םילתמ רטמ   
      
תשר ללוכ EPDH- מ 4/8 " הפצר םוסחמ     07.02.0040
תרגסמ ךותב יסקופא עובצ גרבתמ זילפ      

  3,750.00   750.00     5.00 .ךיראמו תעבורמ 'חי   
      
- גרבתמ זילפ תשר ללוכ 4/2 " הפצר םוסחמ     07.02.0050

  2,750.00   250.00    11.00 הפמ תרצות 'חי   
      
- גרבתמ זילפ הסכמ ללוכ 2/4 " יפות םוסחמ     07.02.0060

  2,000.00   250.00     8.00 הפמ תרצות 'חי   
      

  1,050.00    70.00    15.00 4" ריווא יעבוכ 'חי  07.02.0070
      
זילפ הסכמ תוברל 4 " ןליפורפילופמ ףסאמ     07.02.0080

  2,100.00   350.00     6.00 הפמ תרצות תעבורמ תרגסמב גרבומ 'חי   
 55,750.00 ןיחולד ןיכפוש 20.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 12585   .../069 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     069 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ז ו ק נ ו  ם ש ג  י מ  ת ר נ צ  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
ךותב וא יולג ,םשג ימ זוקינל EPDH,  תורונצ     07.03.0010
תויופעתסההו תותשקה לכ ללוכ םידומעה      
תרצותמ תוילמשח תופומ י"ע רוביח תושורדה      
תרבח לש "ןוטב ארטלוא" תרנצ וא תיתשרח      

 16,250.00   125.00   130.00 ע"וש וא מ"מ011  רטוקב תורונצ  תוילוח רטמ   
      
חישק ןיליפרפילופ יושע גגהמ םשג ימ טלוק     07.03.0020
"טיבלד" םגד "רמלד" תרבח תרצות תמגודכ      
לפינ ללוכ 4 " רטוקב אצומ םע )יסאלק םגד(.      

  6,000.00 1,000.00     6.00 .תהבגומ תשרו 'חי   
      
תוספרמל לופכ רמלד גוסמ םשג ימ טלוק     07.03.0030
וא תשרו ףוצירל ההבגה ,לפינ ללוכ 4 " רטוקב      

  6,000.00 1,000.00     6.00 ע"וש 'חי   
 28,250.00 זוקנו םשג ימ תרנצ 30.70 כ"הס  

      
ם י י ר ט י נ ס  ם י ל כ  40.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ו ט מ ר א ו       
      
הניסרחמ םיכנ יתורישב הנטק הצחר תרעק     07.04.0010
םע "הסרח" תרצות 54"  אפלא" םגד הנבל      
תנקתהו הקפסה תוברל תדמוע הללוסל רוח      

  6,000.00   750.00     8.00 .בויבהו םימה תוכרעמל הרובחו םירזיבא 'חי   
      
םיכנ יתורישל םירקו םימח םימל הללוס     07.04.0020
םע תמח תרבח לש414103  תמסקימ תמגודכ      

  4,800.00   600.00     8.00 קפרמ תידי 'חי   
      
"סדיק ןור" םגד תמגודכ םידליל היולת הלסא     07.04.0030
ט"קמ ילרגטניא הלסא בשומו583  ט"קמ      

 16,900.00 1,300.00    13.00 'וכו היילת ירזיבא תוברל ,489655 'חי   
      
םגדSI  תרצות תמגודכ םיכנל היולת הלסא     07.04.0040
םימ תסינכ לפינ ללוכ4043V  ט"קמ רוטנוק      
,66045 ט"קמ רוטנוק םגד הלסא בשומו ךורא      

 16,000.00 2,000.00     8.00 'וכו היילת ירזיבא תוברל 'חי   
      
יטסילפמיס וקא םגד IS תמגודכ היולת הלסא     07.04.0050

    500.00   500.00     1.00 'וכו היילת ירזיבא תוברל , 9678E ט"קמ 'חי   
      

  7,500.00    60.00   125.00 2/1" רטוקב לינ זרב 'חי  07.04.0060
      
הסרח תרצות רפונ ינימ םגד ילבוא רויכ     07.04.0070
רוביח ללוכו הנקתה ללוכ הנותחת הנקתהב      

 12,600.00   600.00    21.00 .םימהו בויבה 'עמל 'חי   
      
      
      

 64,300.00 40.70.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../070 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     070 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 64,300.00 מהעברה      

      
      
ץראווקיליס םגד S.I  תרצות ינבלמ חבטמ רויכ     07.04.0080
'עמל רוביח ללוכו הנקתה ללוכ "גלש" םגד      

 13,000.00 1,000.00    13.00 )001 ט"קמ( בויבה 'חי   
      
S.I  תרצות תאמגודכ תוקונית תציחרל רויכ     07.04.0090
ללוכ מ"ס 021  לדוגב AG 7002  ט"קמ      

  4,500.00 4,500.00     1.00 בויבה 'עמל רוביח ללוכו הנקתה 'חי   
      
הגמוא םגד הסרח תרצות קולבונומ הלסא     07.04.0100
םאות יטטסומרט בשומ ללוכ 423  ט"קמ      
היילת ירזיבא תוברל ,יתומכ וד הפיטש ןונגנמו      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'וכו 'חי   
      
504  ט,קמ הסרח תרצות תעבורמ סרח תינגא     07.04.0110

  2,400.00   800.00     3.00 ליטנו ללוכ 09X09  תודימב 'חי   
      
ט"קמ תמח תרצות הצחר תרעקל ןופיס     07.04.0120
קובקב ןופיס - םורכ הפוצמ זילפמ 765108      

  6,300.00   150.00    42.00 "1/2 1 'חי   
      
הלתמו יטמואנפ יתומכ וד יומס החדה לכימ     07.04.0130
08ILO  תרצות סבג תוריקל םאתומ הלסאל      

 22,000.00 1,000.00    22.00 215231 ט"קמ 'חי   
      
ט"קמ ןבל קנילב םגד הטסורינ יטמואנפ ןצחל     07.04.0140

  4,400.00   200.00    22.00 216621 'חי   
      
3  תוסיו זרב ללוכ םירקו םימח םימל תחלקמ     07.04.0150
A 7576 ט"קמ סקלפרט SI  תרצות ךרד      
יטנא רוניצ ןייר םגד םיבצמ3   ףלזמ תוברל      
7059B  ט"קמ ןנווכתמ הלתמ ילירטקב      

 10,400.00   800.00    13.00 .ריקהמ םימ אצומ תדוקנו 'חי   
      
תרצות םירקו םימח םימל תדמוע הללוס     07.04.0160

 20,400.00   600.00    34.00 228203 ט"קמ ,טסרווא" םגד "תמח" 'חי   
      
5.1  יבועב 613  הטסורינמ לופכ חבטמ רויכ     07.04.0170
ללוכ 53/08/06  תודימב הציחמ םע מ"מ      
ביבסמ ףס םע 571/07  תודימב חטשמ      
תועצמאב עצובמ ריקל מ"ס 01  ההבגהו      

  3,000.00 3,000.00     1.00 הטסורינ תוכימת 'חי   
      
מ"מ 5.1  יבועב 613  הטסורינמ חבטמ רויכ     07.04.0180
הטסורינ חטשמ ללוכ 52/05/05  לש תודימב      

  3,000.00 3,000.00     1.00 581/07 תודימב 'חי   
      
      
      

154,700.00 40.70.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../071 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     071 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
154,700.00 מהעברה      

      
      
מ"מ 5.1  יבועב 613  הטסורינמ חבטמ רויכ     07.04.0190
הטסורינ חטשמ ללוכ 52/05/05  לש תודימב      

  3,000.00 3,000.00     1.00 091/07 תודימב 'חי   
      
מ"מ 5.1  יבועב 613  הטסורינמ חבטמ רויכ     07.04.0200
הטסורינ חטשמ ללוכ 53/06/06 לש תודימב      

  3,000.00 3,000.00     1.00 051/07 תודימב 'חי   
      
טומ םע חבטמב םירקו םימח םימל הללוס     07.04.0210
תמגודכ ןחלוש לע ןקתימ ןוילע זתמו יציפק      

  6,000.00 3,000.00     2.00 K.000.16.14.42    ט"קמ CWK תרצות 'חי   
      
הכורא היפ םע םירקו םימח םימל הללוס     07.04.0220
CWK תרצות תמגודכ .חבטמב תבבותסמ      

  4,500.00 1,500.00     3.00 K.0005.24.42    ט"קמ 'חי   
      
תיללצ הנבמב תינופיסומרט תירלוס תכרעמ     07.04.0230
םידוד2  :תללוכו חוטש גג לע תנקתומ הכומנ      
םיטלוק . ריהמ םמח + א"כ רטיל 051  חפנב      
םידמעמ .םויל/ל"קק 000,51  לש הקופתב      
,תדדובמ תרנצ םיסיסב ,ןינבלוגמ םיליפורפמ      

  7,000.00 7,000.00     1.00 טרופמכ 'וכו םיפוגמ םיטטסומרט םיזרב 'חי   
      
תיללצ הנבמב תינופיסומרט תירלוס תכרעמ     07.04.0240
דוד1  :תללוכו חוטש גג לע תנקתומ הכומנ      
םיטלוק . ריהמ םמח + א"כ רטיל051  חפנב      
םידמעמ .םויל/ל"קק 005,7  לש הקופתב      
,תדדובמ תרנצ םיסיסב ,ןינבלוגמ םיליפורפמ      

  7,000.00 3,500.00     2.00 טרופמכ 'וכו םיפוגמ םיטטסומרט םיזרב 'חי   
185,200.00 תורוטמראו םיירטינס םילכ 40.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

364,375.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
קובץ: 12585   .../072 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     072 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     08.01.0020
,)מ"מ 5.1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה,תויווז      

 16,000.00    80.00   200.00 הקראה יקדהמו רטמ   
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.01.0030
,)מ"מ 5.1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה,תויווז      

 76,000.00   152.00   500.00 הקראה יקדהמו רטמ   
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת     08.01.0040
,)מ"מ 5.1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה,תויווז      

 15,280.00   191.00    80.00 הקראה יקדהמו רטמ   
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 004 בחורב תולעת     08.01.0050
,)מ"מ 5.1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה,תויווז      

 33,600.00   224.00   150.00 הקראה יקדהמו רטמ   
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 005 בחורב תולעת     08.01.0060
,)מ"מ 5.1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה,תויווז      

 11,680.00   292.00    40.00 הקראה יקדהמו רטמ   
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 006 בחורב תולעת     08.01.0070
,)מ"מ 5.1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה,תויווז      

 16,000.00   320.00    50.00 הקראה יקדהמו רטמ   
      
      
      
      
      

168,560.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../073 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     073 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
168,560.00 מהעברה      

      
      
,'ממ 58 קמועבו 'ממ 001 בחורב תשר תולעת     08.01.0090
תוברל ןולוגמ, רטוק 'ממ 8.4 לזרב תשרמ      
,הילת ינקתה תוברל ןולוגמ .הילת ינקתה      
תוברל ,הרקתהמ םייולת וא םינבמ לע םיעובק      
,תותשק ,םירבחמ ,תויווז ,לזרב יקוזיח      

 18,000.00    45.00   400.00 םילתמו הקראה יקדהמ ,תוכימת רטמ   
      
,'ממ 58 קמועבו 'ממ 002 בחורב תשר תולעת     08.01.0100
תוברל ןולוגמ, רטוק 'ממ 8.4 לזרב תשרמ      
,הילת ינקתה תוברל ןולוגמ .הילת ינקתה      
תוברל ,הרקתהמ םייולת וא םינבמ לע םיעובק      
,תותשק ,םירבחמ ,תויווז ,לזרב יקוזיח      

 65,550.00    57.00 1,150.00 םילתמו הקראה יקדהמ ,תוכימת רטמ   
      
,'ממ 58 קמועבו 'ממ 003 בחורב תשר תולעת     08.01.0110
תוברל ןולוגמ, רטוק 'ממ 8.4 לזרב תשרמ      
,הילת ינקתה תוברל ןולוגמ .הילת ינקתה      
תוברל ,הרקתהמ םייולת וא םינבמ לע םיעובק      
,תותשק ,םירבחמ ,תויווז ,לזרב יקוזיח      

  6,400.00    64.00   100.00 םילתמו הקראה יקדהמ ,תוכימת רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 004 בחורב תולעת     08.01.0120
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      
8.4 רטוק םירבחמו תויווז ,תותשק ,םילתמ      
םיעובק ,הילת ינקתה תוברל ןולוגמ .מ"מ      
יקוזיח תוברל ,הרקתהמ םייולת וא םינבמלע      
,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ ,תויווז ,לזרב      

  8,500.00    85.00   100.00 םילתמו הקראה יקדהמ רטמ   
      
,'ממ 58 קמועבו 'ממ 005 בחורב תשר תולעת     08.01.0130
תוברל ןולוגמ, רטוק 'ממ 8.4 לזרב תשרמ      
םייולת וא םינבמ לע םיעובק ,הילת ינקתה      
,תויווז ,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ      
הקראה יקדהמ ,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ      

  3,600.00    90.00    40.00 םילתמו רטמ   
      
מ"מ 006 בחורב םידבכ םילבכל תומלוס     08.01.0150
לע םיעובק ,ןוולוגמ לזרבמ מ"מ 051 הבוגבו      
יקוזיח תוברל ,הרקתהמ םייולת וא םינבמ      
,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ ,תויווז ,לזרב      
רוביחו הנקתה ללוכ םילתמו הקראה יקדהמ      
רשא CVP הפוצמ תשוחנ מ"מ 05 הקראה דיג      

 95,700.00   290.00   330.00 רחא ףיעסב רחמות רטמ   
      
061 רטוק NS-23 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.01.0280

  4,500.00    90.00    50.00 הכישמ לבח םע מ"מ 7.7 ןפוד יבוע מ"מ רטמ   
      
      

370,810.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../074 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     074 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
370,810.00 מהעברה      

      
      
522 רטוק NS-23 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.01.0290

  6,960.00   174.00    40.00 הכישמ לבח םע מ"מ 8.01 ןפוד יבוע מ"מ רטמ   
      
מ"מ 05 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.01.0350

  3,240.00    10.80   300.00 הכישמ לבח םע רטמ   
      
מ"מ 57 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.01.0370

    720.00    14.40    50.00 הכישמ לבח םע רטמ   
      
בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת     08.01.0420
הנבמ  לע םיעובק ,מ"מ 06 קמועבו מ"מ 002      
,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ םייולת וא      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תותשק      

  4,500.00    90.00    50.00 .הקראהיקדהמו רטמ   
      
בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת     08.01.0430
הנבמ  לע םיעובק ,מ"מ 06 קמועבו מ"מ 004      
,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ םייולת וא      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תותשק      

  1,250.00   125.00    10.00 .הקראהיקדהמו רטמ   
      
םייומס 'ממ 61 רטוקב תוקיציל  "נפ" תורוניצ     08.01.0460

  2,500.00     5.00   500.00 .הכישמ טוח םע תואספוק תוברל םייולג וא רטמ   
      
םייומס 'ממ 32 רטוקב תוקיציל  "נפ" תורוניצ     08.01.0470

 13,500.00     9.00 1,500.00 .הכישמ טוח םע תואספוק תוברל םייולג וא רטמ   
      
רטוקב )ןורירמ( "כ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ     08.01.0490

  2,000.00    10.00   200.00 .הכישמ טוח םע תואספוק תוברל יולג ,1" רטמ   
405,480.00 םיליבומ 10.80 כ"הס  

      
ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
םע ר"ממ 61 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.0020
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      

 36,000.00    18.00 2,000.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב רטמ   
      
םינומט ,מ"מ 53 ךתחב םיפוצמ תשוחנ יכילומ     08.02.0030
וא תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב םע      

 56,000.00    40.00 1,400.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב םיחנומ רטמ   
      
,מ"מ 05 ךתחב CVP םיפוצמ תשוחנ יכילומ     08.02.0040
וא תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב םע      

  2,500.00    50.00    50.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב םיחנומ רטמ   
      
      
      

 94,500.00 20.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../075 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     075 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 94,500.00 מהעברה      

      
      
,מ"מ 07 ךתחב CVP םיפוצמ תשוחנ יכילומ     08.02.0050
וא תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב םע      

  6,600.00    60.00   110.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב םיחנומ רטמ   
      
םע ר"ממ 021 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.0070
םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      
קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

134,400.00    84.00 1,600.00 ע"ש וא "הכרא" י"ע רטמ   
      
,מ"מ 051 ךתחב CVP םיפוצמ תשוחנ יכילומ     08.02.0080
וא תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב םע      

 41,200.00   103.00   400.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב םיחנומ רטמ   
      
םע ר"ממ 042 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.0090
םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      

  3,200.00   160.00    20.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב רטמ   
      
5.1X3 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.02.0100

  7,600.00     9.50   800.00 ר"ממ רטמ   
      
ךתחב )ט.ב.ט( YYN וא YX2N גוסמ םילבכ     08.02.0110
    5.2X3 לע םיחנומ הנבמל םיעובק ר"ממ  

 20,400.00    17.00 1,200.00 .תורוניצב םילחשומ וא תומלוס רטמ   
      
4X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.02.0140

  2,400.00    16.00   150.00 ר"ממ רטמ   
      
6X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.02.0150

  1,000.00    20.00    50.00 ר"ממ רטמ   
      
01X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.02.0160

 22,500.00    45.00   500.00 ר"ממ רטמ   
      
61X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.02.0170

 60,000.00    50.00 1,200.00 ר"ממ רטמ   
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     08.02.0180
    53X4 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      

 54,000.00    90.00   600.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
      
ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םוינימולא ילבכ     08.02.0210
    042X4  לע  םיחנומ  ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      

 72,000.00   120.00   600.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
      
      
      

519,800.00 20.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../076 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     076 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
519,800.00 מהעברה      

      
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     08.02.0220
    042X4  לע  םיחנומ  ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
הכרא י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

 20,400.00   510.00    40.00 ע"ש וא רטמ   
      
גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ     08.02.0260

  6,000.00    12.00   500.00 ר"ממ 5.1X3 ךתחב 03E 081EF XHXHN רטמ   
      
גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ     08.02.0270

 34,000.00    17.00 2,000.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב 03E 081EF XHXHN רטמ   
      
5.2X5 HXHN 09E גוסמ שא יניסח םילבכ     08.02.0280
    081EF ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמ ,שא יניסח,  
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

  8,800.00    22.00   400.00 תווצקה רטמ   
      
גוסמ תוהובג תורוטרפמטב דימע תשוחנ לבכ     08.02.0290

  5,500.00    55.00   100.00 ר"ממ 61X4 ךתחב 03E 081EF XHXHN רטמ   
      
53X4 HXHN 09E 081EF גוסמ םילבכ     08.02.0300
םיעובק ,ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמ ,שא יניסח      
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ      

 12,000.00   120.00   100.00 תווצקה רטמ   
      
59X4 HXHN 09E גוסמ שא יניסח םילבכ     08.02.0310
    081EF ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמ ,שא יניסח,  
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

117,600.00   240.00   490.00 תווצקה רטמ   
      
051X4 HXHN 09E גוסמ שא יניסח םילבכ     08.02.0320
    081EF ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמ ,שא יניסח,  
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

 17,500.00   350.00    50.00 תווצקה רטמ   
      
042X4 HXHN 09E גוסמ שא יניסח םילבכ     08.02.0330
    081EF ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמ ,שא יניסח,  
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

340,860.00   598.00   570.00 תווצקה רטמ   
      
      
      
      

1,082,460.00 20.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../077 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     077 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,082,460.00 מהעברה      

      
      
ר"ממ 051X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ     08.02.0350
    EPLX תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק,  

  1,900.00    95.00    20.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעת רטמ   
      
ר"ממ 07X4 ךתחב YX2AN גוסמ םילבכ     08.02.0370
    EPLX תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק,  

 13,300.00    38.00   350.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעת רטמ   
      

  6,000.00     6.00 1,000.00 "קזב" רשואמ תוגוז 4 ,ידיג-בר ןופלט לבכ רטמ  08.02.0400
      
םאתהב תוגוז 01 ילעב םיידיג בר ןופלט לבכ     08.02.0410
תולעתב וא תורניצב םילחשומ "קזב" תושירדל      

  7,200.00    12.00   600.00 ל'ג .םילבכ רטמ   
      
םאתהב תוגוז 05 ילעב םיידיג בר ןופלט לבכ     08.02.0420
הנ'תהל רוחש עבצב ל'ג גוסמ "קזב" תושירדל      
וא תורניצב םילחשומ ,םימ ןיסח תינוציח      

 16,500.00    55.00   300.00 ל'ג .םילבכ תולעתב רטמ   
      

  8,000.00    16.00   500.00 .גגב וידרו VT הנטנא רובע ילאיסקאוק לבכ רטמ  08.02.0430
      
,ר"ממ 5.2X7 ךתחב YX2N גוסמ דוקיפ ילבכ     08.02.0490
םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ      
קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב      

    860.00    17.20    50.00 ע"ש וא "הכרא" י"ע רטמ   
1,136,220.00 םילבכו םיכילומ 20.80 כ"הס  

      
ד ל  ת ר ו א ת ו  ה ר ו א ת  י פ ו ג  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב מ"ס 021 ךרואב םוינמולאמ הרואת ףוג     08.03.0020
NOSIDE דל ספו יבלח רזויפד ללוכה מ"ס 5      

 57,500.00   500.00   115.00 WM רביירד ללוכ רטמל טאוו 54 קפסהב 'חי   
      
םימ ןגומ טאוו 03 קפסהב WONS הרואת ףוג     08.03.0030

 15,000.00   250.00    60.00 וקסינ תרבח לש ןיוולק PI56 0004 'חי   
      
56PI GREBECI םימ ןגומ הרואת ףוג     08.03.0040
תרבח לש ןיוולק 0003 ןווגב טאוו 03 קפסהב      

 14,000.00   350.00    40.00 וקסינ 'חי   
      
גוסמ עוקש DEL םוריח תרואת ףוג     08.03.0120
    236-LE-3 ,טיילורטקלא תרבח לש 5 ירמוע  
םוריחב הרואת ןמז ,W3, ml004 דל תורונ      
הקידב 'עמ ללוכ יתילכת דח תוקד 021      
:ט"קמ .22.2 02 ילארשי ןקת ות לעב ,תימצע      

 40,000.00   500.00    80.00 EL-632-3X3 'חי   
      

126,500.00 30.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../078 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     078 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
126,500.00 מהעברה      

      
      
תינוציח הנקתהל DEL םוריח תרואת ףוג     08.03.0140
,טיילורטקלא תרבח 2 לבוי לש-LE-517 גוסמ      
הרואת ןמז W3, ml007, 45PI דל תורונ 6      
'עמ ללוכ יתילכת דח תוקד 021 םוריחב      
.22.2 02 ילארשי ןקת ות לעב ,תימצע הקידב      

 12,000.00   600.00    20.00 80-3x6-517 LE :ט"קמ 'חי   
      
גוסמ DEL םוריח תאיצי טלש תרואת ףוג     08.03.0150
    327-LE - תדימב הנווכה יצח ללוכ 1 ינור  
םע יתלכת וד ,טיילורטקלא תרבח לש ךרוצה      
הרואת ןמז LE 80-327 תימצע הקידב      
02 ילארשי ןקת ות לעב תוקד 810םוריחב      

 26,000.00   650.00    40.00 ט"קמ 22.2 'חי   
      
LB DEL THGILIXAM גוסמ הרואת ףוג     08.03.0200
הקירפ תרקתב הנקתהל W63 קפסהב      
    06X06 רוא ןווגב K0003 לכב דמועה  
םאתהב DEL תרואת יפוגל טרפמהו תושירדה      
תשרידה ללכמ תחפיי אלו ףרוצמ טרפמל      
ףוג .W63-06LB-LGI :ט"קמ .וב תונייוצמה      
קורי ןקת תושירדל םיאתי קפוסיש הרואתה      
קפסל שי.GU לע הלעת אלש רווניס תמר םע      

 70,400.00   320.00   220.00 91R. תאז חיכומה יגולויבוטופ ח"וד 'חי   
      
DEL גוסמ THGILNWOD הרואת ףוג     08.03.0210
    CIBMOK תיטסוקא הרקתב העוקש הנקתהל  
םימ ןגומ K0004 רוא ןווגב W42 קפסהב      
    45PI רוא תאמגודכ ףוקש תיכוכז יוסיכ לעב  

 58,800.00   560.00   105.00 04812RLMOK :ט"קמ .םיסדנהמ דע 'חי   
293,700.00 דל תרואתו הרואת יפוג 30.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 12585   .../079 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     079 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
םאתהב ועצובי למשח תוחול לכ * :הרעה      
קיזחי ביכרמה ןרציה 93416 ילארשי ןקתל      
0023 י"פעו םינקתה ןוכמ לש ףקותב הדועת      
    METSYS י"ע רשואש רוקמ ןרצי לש ,רפמא  
הדיחא תרצות היהי דויצה לכ ,םינקתהןוכמ      
    LATTIR METSYS רדיינש" דויצו רחביש  
רשאל הבוח ,רשואמ ךרע הווש וא "קירטקלא      
.עוציב ינפל ןנכתמה לצא חולהרוצי 'כות      
ינכמ קזוח לעב חול הנבממ ורצויי תוחולה      
    ,01KI ןקת ,מ"מ 3 הטלפ יבוע מ"מ 2 חפ יבוע  
45PI. תומיטא תגרד ENOZ 2 המדא תודיער      
ןו מיסל םינקתה ןוכמ ןקתב קיזחי תוחולה ןרצי      
היהי ןרציהו 93416 י"ת יפ לע רוצייב חולה      
לכ .רפמא 0023 תונורא רוצייל רשואמ      
.תוחול לעפמ ותואב ורצוייתוחולה      
      
םאתהב ועצובי למשח תוחול לכ * :הרעה      
קיזחי ביכרמה ןרציה 93416 ילארשי ןקתל      
י"פעו םינקתה ןוכמ לש ףקותב הדועת      
    METSYS ןוכמ י"ע רשואש רוקמ ןרצי לש  
הדיחא תרצות היהי דויצהלכ ,םינקתה      
    LATTIR METSYS רדיינש" דויצו רחביש  
רשאל הבוח ,רשואמ ךרע הווש וא "קירטקלא      
.עוציב ינפל ןנכתמה לצא חולה רוצי 'כות      
קותינ רשוכ ילעב ויהי תוחולב הגילז ירסממ      
ירסממ ורשואי אל .תוחפל רפמא וליק 01 לש      
רפמאוליק 6 לש "יתיב" גוסמ הגילז      
      
םיללוכ ובש דויצהו למשחה תוחול ריחמ      
הרוצב חולה טוויחו הנקתה , הלבוה , הקפסא      
ןקת ות לעב היהי קפוסיש דויצה לכ .האלמ      
.לבקתיי אל ןקת ות אלל דויצ .עבטומ      
      
ץעמ בג םע ,םינופלטל תופעתסה תובית     08.04.0020
מ"ס 02/04/06  תודימב  תלדו מ"מ 02 יבועב      

    800.00   400.00     2.00 . "קזב" תושירד יפל 'חי   
      
תמגודכ תוגרדמ טמוטוא הנקתהו הקספא     08.04.0030

  1,950.00   650.00     3.00 EMN 'חי   
      
קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-דח ריעז ת"מאמ     08.04.0040

 52,800.00    66.00   800.00 10KA 'חי   
      
,שרדנכ A04 וא A23 יזאפ-דח ריעז ת"מאמ     08.04.0050

  1,320.00   132.00    10.00 AK01 רצק םרז קותינ רשוכ 'חי   
      
קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-וד ריעז ת"מאמ     08.04.0060

  7,920.00   132.00    60.00 הליענ ןונגנמ ללוכה AK01 רצק םרז 'חי   
      

 64,790.00 40.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../080 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     080 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 64,790.00 מהעברה      

      
      
קותינ רשוכ ,A04 דע יזאפ-תלת ריעז ת"מאמ     08.04.0070

 25,200.00   210.00   120.00 AK01 רצק םרז 'קנ   
      
קותינ רשוכ רפמא 0001X3 דע ריווא קספמ     08.04.0110
ףלשנ,ISL תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 05      
הלעפההו הנקתהה דויצ לכו הלגע ללוכ      

 24,000.00 24,000.00     1.00 טרופמכ 'חי   
      
קותינ רשוכ רפמא  036X3 דע 004x3  קספמ     08.04.0130
,ISL תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 05      

 96,000.00 12,000.00     8.00 טרופמכ BCCM 'חי   
      
רגאה תרבח לש יבטוק וד יזאפ-דח דעצ רסממ     08.04.0140

 10,080.00   168.00    60.00 TESER TES V032, A61 קותינ ןונגנמ ללוכ 'חי   
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ     08.04.0150
,םילנפ ,הבכרה תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו      
,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה סיסב      
ותב ןומיס ללוכ 3X 001A ללוכ דע טלפמוק      

125,400.00 3,800.00    33.00 93416 י"ת חולה לע עבטומ ןקת ר"מ   
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ     08.04.0160
,םילנפ ,הבכרה תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו      
,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה סיסב      
ןומיס ללוכ 3X061A ללוכ דע חולל טלפמוק      

 31,200.00 5,200.00     6.00 93416 י"ת חולה לע עבטומ ןקת ותב רטמ   
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ     08.04.0170
,םילנפ ,הבכרה תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו      
,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה סיסב      
ותב ןומיס ללוכ 3X004A דע חולל טלפמוק      

 19,500.00 6,500.00     3.00 93416 י"ת חולה לע עבטומ ןקת ר"מ   
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ     08.04.0180
,םילנפ ,הבכרה תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו      
,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה סיסב      
ותב ןומיס ללוכ 3X 0002A דע חולל טלפמוק      

 96,000.00 8,000.00    12.00 93416 י"ת חולה לע עבטומ ןקת ר"מ   
      
תירונו 'ממ 22 ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     08.04.0210

  2,400.00    40.00    60.00 .ןואנ 'חי   
      

  2,400.00   120.00    20.00 .תלעננ הירטיפ ישאר הקספה ןצחל 'חי  08.04.0220
      

496,970.00 40.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../081 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     081 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
496,970.00 מהעברה      

      
      
רטשמ ,רפמא 04X3 דע יזאפ תלת  ןעגמ     08.04.0230

 15,200.00   190.00    80.00 CA-3. הדובע 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 04X2 תחפ רסממ     08.04.0240
םע תיטמוטוא הלעפה ןונגנמ לעב .רפמאילימ      

  1,300.00   650.00     2.00 םישיגר םינקתמ תבוטל תוללוס 'חי   
      
ןוגג ללוכ םימ ןגומ חול הנבמ רובע תפסות     08.04.0250

 11,000.00 5,500.00     2.00 רפמא036X3 דעל הנבמ גגב הנקתהל 'חי   
      
84-ל הברזרו תינכות םע ילטיגיד דוקיפ ןועש     08.04.0260
םע ימונורטסא גוסמ ןועשה ,תוחפל תועש      
01 .םישיחרת לע הטילשו ןוויכ תורשפא      

 21,000.00   750.00    28.00 .תוחפל םישיחרת 'חי   
      

  3,519.00   293.25    12.00 .רפמאטלוו 003 דע טלוו 42/032 לדבמ יאנש 'חי  08.04.0290
      

  1,224.00   306.00     4.00 ר"אוק 01 דע יזפ תלת לבק 'חי  08.04.0320
      
דע ת"מאמל הריגס לילס וא CT הקספה לילס     08.04.0330

 12,000.00   300.00    40.00 A630X3 'חי   
      
דע ת"מאמל הריגס לילס וא CT הקספה לילס     08.04.0350

    400.00   200.00     2.00 A1000X3 'חי   
      
רפמא 08 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.04.0390

 19,600.00   980.00    20.00 AC3 'חי   
      

  1,300.00   260.00     5.00 A0061-008 ת"מאמל רזע יעגמ 'חי  08.04.0430
      

  3,600.00   600.00     6.00 ר"אוק 51 דע יזפ תלת לבק 'חי  08.04.0440
      

  2,430.00   405.00     6.00 51RAVK םילבק גותימל םינעגמ 'חי  08.04.0450
      

  1,780.00   890.00     2.00 ר"אוק 03 דע יזפ תלת לבק 'חי  08.04.0460
      

  1,650.00 1,650.00     1.00 תוגרד 21 -ל םילבק דוקיפ רקב 'חי  08.04.0470
      

  1,600.00   800.00     2.00 03RAVK םילבק גותימל םינעגמ 'חי  08.04.0480
      

  9,000.00   150.00    60.00 רפמא 5/0001 דע םרז הנשמ 'חי  08.04.0490
      
:תדידמל למשח חולל ילטיגיד דדומ בר     08.04.0500
,קפסה םדקמ ,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ      
םגד "קטס" תמגוד היגרנאו שוקיב איש      

 17,400.00 1,450.00    12.00 )םרז ינשמ ללוכ אל( 531MP -SULP 'חי   
      
      

620,973.00 40.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../082 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     082 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
620,973.00 מהעברה      

      
      
)O+HP3( םיבטק העברא קרב יניגמ תיעיבר     08.04.0510

 10,800.00   900.00    12.00 רפמאוליק 02 'חי   
      

  3,360.00   280.00    12.00 קרב ינגמ לע הנגהל ךיתנ יתבו םיכיתנ 'חי  08.04.0520
      
21 דע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     08.04.0530

 38,000.00 1,900.00    20.00 OSI - 655 B21 הרקב גצמ תמגוד תואיצי 'חי   
      
ידגנ םע 7.61RAVK, םילבק גותימל םינעגמ     08.04.0540

  2,820.00   470.00     6.00 הקירפ 'חי   
      
דע לדוגב ת"מאמל הלעפה עונמ     08.04.0560

  7,000.00 3,500.00     2.00 רפמא 4X0002-036 'חי   
      

 11,200.00   280.00    40.00 רפמא 2.6 דע MZKP גוסמ עונמ תנגה קספמ 'חי  08.04.0590
      

 16,000.00   200.00    80.00 0 בצמ ללוכ םיבצמ 3 ררוב קספמ 'חי  08.04.0600
      
ינש תללוכה תיטמוטוא הפלחה תכרעמ     08.04.0610
םינקתומ ,רפמא 4X036 םיענוממ םית"מאמ      
ילמשחו ינכמ רוגיח תוברל ,תירוקמ הטלפ לע      

  9,800.00 9,800.00     1.00 טרופמכ )הפלחה רקב ללוכ אל( רזע יעגמו 'חי   
      
טוויח ללוכ B 825 RADMA הפלחה רקב     08.04.0620
םיקספמה תלעפהל דויצה לכ ללכו םלשומ      

    650.00   650.00     1.00 םיענוממה 'חי   
      

    300.00    50.00     6.00 " תורישי תנזומ תזכר תוריהז " רהוז טוליש 'חי  08.04.0630
      
050NPE תמגודכ "הדויד" יללכ הלעפה רסממ     08.04.0640

 18,000.00   300.00    60.00 HAGER 'חי   
      
ינש תללוכה תיטמוטוא הפלחה תכרעמ     08.04.0650
הטלפ לע םינקתומ ,רפמא 3X36  םינעגמ      
רזע יעגמו ילמשחו ינכמ רוגיח תוברל ,תירוקמ      

  4,650.00 4,650.00     1.00 חולב טווחמ ןקתומ PNG הפלחה רקב ללוכ  'חי   
      
63 קותינ רשוכ רפמא 001X3 דע םית"מאמ     08.04.0660
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

 36,720.00   918.00    40.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
63 קותינ רשוכ רפמא 061X3 דע םית"מאמ     08.04.0670
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

 12,780.00 1,278.00    10.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
      
      
      

793,053.00 40.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../083 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     083 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
793,053.00 מהעברה      

      
      
63 קותינ רשוכ רפמא 052X3 דע םית"מאמ     08.04.0680
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

 11,016.00 1,836.00     6.00 תוידי תוברל .ןוויכל 'חי   
      
05 קותינ רשוכ רפמא 004X3 דע םית"מאמ     08.04.0690
תושיגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק      

 10,665.00 3,555.00     3.00 ISL תילמיסקמ 'חי   
      
56 קותינ רשוכ רפמא 0001X3 דע םית"מאמ     08.04.0700
תושיגר תלעב תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק      

 16,665.00 5,555.00     3.00 ריוא קספמ היהי קספמה ISL תילמיסקמ 'חי   
      
תמלשומ הרוצב למשח תוחול רוביחו טוויח     08.04.0780

  6,000.00   500.00    12.00 'פמוק רפמא 08 דע ,תוינכת י"פע  
      
תמלשומ הרוצב למשח תוחול רוביחו טוויח     08.04.0790

  4,500.00 1,500.00     3.00 'פמוק רפמא 004 דע ,תוינכת י"פע  
      
תמלשומ הרוצב למשח תוחול רוביחו טוויח     08.04.0800

 12,600.00 4,200.00     3.00 'פמוק ללוכ רפמא 0001 דע ,תוינכת י"פע  
      
03 הגילז םרז תושיגר ,A04X4 תחפ רסממ     08.04.0900

 19,200.00   320.00    60.00 דבלב רפמא וליק 01 רפמאילימ 'חי   
      
RPA A EPYT גוסמ A04X4 תחפ רסממ     08.04.0910
03 הגילז םרז תושיגר .CA-ו CD ימרזל      

  5,320.00   380.00    14.00 דבלב רפמא וליק 01 רפמאילימ 'חי   
      
דח םיצורע 63 ל תיצורע בר היינמ תדיחי     08.04.0920
תמגודכ םייזאפ תלת םיצורע 21 םייזאפ      
    631MFB תרבח לש CETAS הנכות ללוכה  
תונובשח תקפנהו למשח תכירצ בושיחל      
ןפואב חוקלה בשחמל םרודישידכ דע למשח      

 29,000.00 29,000.00     1.00 טרופמכ יטמוטוא 'חי   
      
001 לש םרזל דע הינמה תכרעמל םרז הנשמ     08.04.0930

  2,400.00   400.00     6.00 רפמא 'חי   
      
036 לש םרזל דע הינמה תכרעמל םרז הנשמ     08.04.0940

  7,200.00   600.00    12.00 רפמא 'חי   
917,619.00 למשח תוחול 40.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
טוויח ללוכ יללכ למשח קותינל ץופינ ןצחל     08.05.0020
חתפמ ללוכ ץופינ שיטפ ללוכ םלשומ רוביחו      

  2,700.00   450.00     6.00 ךרוצה תדימב 'חי   
  2,700.00 50.80.20 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 12585   .../084 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     084 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,700.00 מהעברה      

      
      
וא ףילחמ, לופכ ,םימ ןגומ A01 רואמל ז"מ     08.05.0030

    750.00    25.00    30.00 שרדנכ ןצחל 'חי   
      
ECIFFO & EMOH תרושקתו למשח תודמע     08.05.0040
םאתמ םע וקסינ תרבח לש םילודומ םיללוכה      
לע הנקתהל 41D תמגודכ SSIWEG ירזיבאו      

  2,500.00   250.00    10.00 חיטה 'חי   
      
ECIFFO & EMOH תרושקתו למשח תודמע     08.05.0050
םע וקסינ תרבח לש םילודומ םיללוכה ,ט"הת      

 18,000.00   300.00    60.00 71D תמגודכ SSIWEG ירזיבאו  םאתמ 'חי   
      
ECIFFO & EMOH תרושקתו למשח תודמע     08.05.0060
םע וקסינ תרבח לש םילודומ םיללוכה ,ט"הת      
, 81D תמגודכ SSIWEG  ירזיבאו םאתמ      

 24,000.00   400.00    60.00 D18M 'חי   
      

  1,250.00   250.00     5.00 חיטה לע 81D ךא ל"נכ 'חי  08.05.0070
      
DVD-LE תמגודכ תרושקתו למשח תודמע     08.05.0100
םימיאתמ תורוניצו םייפוסה םירזיבאה לכ ללוכ      

  6,000.00   600.00    10.00 ףרוצמ טרפ י"פע 'חי   
      
הלוחכ דל תרונ ללוכ םיבטק 4 ראומ ןצחל     08.05.0110

  6,560.00    82.00    80.00 הרואת וא ןגזמ תלעפה תבוטל 'חי   
      
תרצות A61X3 יזאפ דח EEC גוסמ עקש     08.05.0140
    SEKENNEM תנעטה ןוראב ןקתומ חיטה לע  

  2,500.00   250.00    10.00 תרושקת רדחב וא םיבשחמ 'חי   
      
תרצות A23X5 יזאפ תלת EEC גוסמ עקש     08.05.0150
    SEKENNEM 56 םימ ןגומ חיטה לעPI  

  1,380.00   460.00     3.00 תוחפל 'חי   
      
2 תרבח לש LPN תוריש יעקש תאספוק     08.05.0180
    SSIWEG תלת דחאו 61 םייזאפ דח םיעקש  
םיזאמ ללוכ ריחמה רפמא 23 לדוגב יזאפ      

  4,250.00   850.00     5.00 שקובמל םאתהב תחפ רסממו 'חי   
      
ןוויכל ילטיגיד ןועש ללוכה למשח דודל רזיבא     08.05.0190
תשירדל םאתהב יתעשו עובש \ ימוי      
היצקידניאלו ראומ קספמ לולכי ,שמתשמה      

  4,000.00   400.00    10.00 ספאה קותינ ללוכ דודה תלעפהל 'חי   
      
A61X2 לדוגב 56PI םימ ןגומ "טקאפ" קספמ     08.05.0200

  8,250.00   150.00    55.00 יזאפ דח 'חי   
      
      

 82,140.00 50.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../085 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     085 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 82,140.00 מהעברה      

      
      
A52X2 לדוגב 56PI םימ ןגומ "טקאפ" קספמ     08.05.0210

    360.00   180.00     2.00 יזאפ דח 'חי   
      
A61X4 לדוגב 56PI םימ ןגומ "טקאפ" קספמ     08.05.0220

  7,800.00   260.00    30.00 יזאפ תלת 'חי   
      
A23X4 לדוגב 56PI םימ ןגומ "טקאפ" קספמ     08.05.0230

    920.00   230.00     4.00 יזאפ תלת 'חי   
      
דע לדוגב 56PI םימ ןגומ "טקאפ" קספמ     08.05.0240

  2,400.00   400.00     6.00 יזאפ תלת A001X4 'חי   
      
תיטסוקא הרקת לע הנקתהל תולעמ 063 יאלג     08.05.0250
תוחכונ ןשייח XUL ב הראה תמר ןשייח ללוכה      
.גוזימ ינשהו הרואת דחא םיצורע 2 ל הלעפהו      
ןתינהןזורטקלא תרבח לש P024-SO תמגודכ      
: ט"קמ תוחפל תוקד 03 לש ןונוויכל      
    P024-SO. שבי עגמ טווחל ןלבקה תוירחאב  
רוביחו טוויח ללוכ ריחמה .םינגזמ דוקיפ 'עמל      
םאתהב הרואתה תכרעמל יאלגה לש םלשומ      

 36,400.00   700.00    52.00 ףרוצמ טרפל 'חי   
      
,ןעגמו טוויח ללוכ יאלגל דוקיפ 'קנ עוציב     08.05.0260
ןוטב תרקת לע הנקתהו אספוק ללוכ ריחמה      
גוזימ רקבל טוויח ללוכ תינכתל םאתהב      

 18,200.00   350.00    52.00 'פמוק גוזימ ץעוי רושיאבו גוזימ ןלבק לומ םואיתב  
      
ORP גוסמ יטוחלא רוטנזרפ רישכמ     08.05.0300
    TCENNOC AIV תרבח לש REMARK  

 38,000.00 3,800.00    10.00 הנקתה ללוכ ,דחוימה טרפמל םאתהב 'חי   
      
הסכמ ללוכ םוקמ 3 ל וקסינ לש עוקש אספוק     08.05.0310

    700.00    70.00    10.00 ריקל רוביח רזיבאו 'חי   
      
רוביח ללוכ חיטה תחת 55 ידווש אספוק     08.05.0320

    600.00    30.00    20.00 הרומ תדמע טרפל םאתהב תורוניצל הנכהו 'חי   
187,520.00 םירזיבא 50.80 כ"הס  

      
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
יפל הכרעהב ריחמ .הנבמ לש דוסי תוקראה     08.06.0010
עצבל שי ןינבה לש דוסיה תמוק חטש ר"מ      
ללוכ תוינכתב תושירדל םאתהב דוסי תקראה      
המוקב הנושאר תעבטל תרשוגמ תפסונ תעבט      

 74,400.00    12.00 6,200.00 .מ"מ 21 קלח ןיינב לזרב ךילוממ ישוע .גג ר"מ   
      
      

 74,400.00 60.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../086 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     086 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 74,400.00 מהעברה      

      
      
ךתחב תשוחנ יושע ,םילאיצנטופ תאוושהל ספ     08.06.0030
    4X04 םירוח 51 םע מ"ס 05 דע ךרואו מ"מ  
,ןולקוא ידדובמ ,םישרדנה םירטקב תוחפל      

  4,660.00   233.00    20.00 'פמוק תויקסידו םיגרב ,םימוא  
      
ךתחב תשוחנ יושע ,םילאיצנטופ תאוושהל ספ     08.06.0040
    5X08 םירוח 04 םע מ"ס 051 דע ךרואו מ"מ  
,ןולקוא ידדובמ ,םישרדנה םירטקב תוחפל      

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק תויקסידו םיגרב ,םימוא  
      
61 תשוחנ ךילומב םימ תרנצל הקראה תדוקנ     08.06.0050

  1,133.40   113.34    10.00 .הלשו ןגמ תרנצ תוברל ר"ממ 'קנ   
      
תכרעמל מ"מ 4X04 ינבלמ ךתחב לזרב     08.06.0060
,דוסי תורוק ,תודוסיב ןקתומ דוסי תקראה      
חלפה ןקתוי הנבמה גג לע ,תואסנולק םידומע      
ןקתל םאתהב קיחרמ םע ול ידועיי דמעמ לע      
הנבמה ףקיהב ,םיקרב תונגה תבוטל 1137      
תכרעמ ללוכ ריחמה .םיכותירו םירוביח תוברל      
ןקתל םאתהב םיקרב לש הדרוהו הטילק      

 12,000.00    12.00 1,000.00 טרפמלו 1137 ילארשי רטמ   
      
הנבמל ץוחמ םויסו "הקראה-ץוק" תנקתה     08.06.0080
2/1-1" המוטא תניירושמ הספוק ךותב      

  5,600.00   350.00    16.00 'פמוק . עוקש יצח תנקתומ  
      
םויסו ןקתל םאתהב "הדרוה - ךילומ" תנקתה     08.06.0090
המוטא תניירושמ הספוק ךותב הנבמל ץוחמ      
םיקרבה תכרעמ ,םיפרוצמה םיטרפה י"פע      

  4,800.00 1,200.00     4.00 'פמוק דוסיה תקראה תכרעממ תדרפומ היהית  
      
שא ינפב םילבכ לע הנגהו םילבכ ירבעמ םוטיא     08.06.0100
תמגוד םוטיא רמוחו םוטיא תוטלפ תועצמאב      

  6,000.00   300.00    20.00 טרופמכ KITSAMMALF ר"מ   
      
דיג םיללוכה רק ימ ןוגכ םינקתמל הקראה 'קנ     08.06.0110
םאתהב ןקתמה םוקימל דעו פ"הפמ הקראה      
4" הקראה קבחו תידווש אספוק ליכי ,טרפל      
םילולכ רתוי םינטק םירטק( שרדנכ 6" ו/וא      

    720.00   120.00     6.00 )םיכילומה יריחמב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

111,713.40 60.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../087 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     087 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
111,713.40 מהעברה      

      
      
הנבמ לש הדלפ תייצקורטסנוקל הנגה תקראה     08.06.0120
ביח AYN05 ךילומ תועצמאב . גוס לכמ      
ספ וא האוושהה ספב ורוביח, 32 רוניצב.      
טנמלאל ינשה דצהו דחא דצב תוקראה זוכיר      
תוברל םימואו םיגרב תועצמאב קראומה      
יפ לע הז ףיעסל םולשתה . הרהזא טוליש      
ספל רישי ןפואב רבוחמו קראומ טנמלא      

  5,840.00   292.00    20.00 . האוושהה 'קנ   
      
ללוכ הקראה ספל תילעמ תוליסמ תקראה     08.06.0130
רוניצב לחשומ ר"ממ AYN61 תשוחנ ךילומ      

  1,320.00   220.00     6.00 'פמוק .טלפמוק ר"מ 92  
      
01 טוחב תיטסוקא הרקתל הקראה תדוקנ     08.06.0140

 18,000.00    30.00   600.00 'פמוק .תודשה ןיב רושיג ללוכ ר"ממ  
      
ר"ממ 61 טוחב תשרה תולעת הקראה תכרעמ     08.06.0150
לכב ידנק קדהמ ללוכ .הלעתה ךרואל םירבחמו      

 22,400.00     7.00 3,200.00 .ףושח ךילומ היהי ךילומה .רטמ רטמ   
159,273.40 תונגהו תוקראה 60.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ד ו ק נ  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
םכותבו תולעת וא/ו תורוניצ םע רואמ תדוקנ     08.07.0070
ףילחמו לופכ,ליגר ,רואמל ז"מ תוברל ,םילבכ      
,01.80 ףיעסב דחוימה טרפמב טרופמה לכו      
'קנ וא\ו .קספמל דעו חולהמ הרישי תדוקנ      

119,700.00   190.00   630.00 םוריחל הרואת 'חי   
      
םילוצלצ לוקמר וא ס"מט ,הקעזא תודוקנ     08.07.0090

  6,000.00   120.00    50.00 .גוז 01 דע דוקיפ לבכו מ"מ 61 רוניצב 'קנ   
      
וא/ו תורוניצ םע ,יפוס רזיבא ללוכ חכ תדוקנ     08.07.0100
YX2N 5.2x3 ךתחב םילבכ םכותבו תולעת      
רוניצ ,רזיבאל רוביחו יפוס רזיבא תוברל      
לכויפוסה רמג רזיבא םע מ"מ 61/32 רטוקב      
.01.80 ףיעסב דחוימה טרפמב טרופמה      
לולכי עקתה תיב .הנגה יסירת לולכי רזיבא      
יגרב 2 ידי לע ריק/הספוקה תרגסמל קזוחיו      

 95,200.00   280.00   340.00 .קודיה 'קנ   
      

  6,750.00   450.00    15.00 A23x3 דע תיזאפ תלת 'קנ ךא ל"נכ 'קנ  08.07.0110
      

  1,600.00    20.00    80.00 םימ ןגומ רזיבאל תפסות 'חי  08.07.0120
      
      
      

229,250.00 70.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../088 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     088 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
229,250.00 מהעברה      

      
      
61 רטוקב רוניצ ,ץוח ןופלט - תרושקת תדוקנ     08.07.0130
יפל רמג רזיבאו  מ"מ 5.0*2*4 ליבכ מ"מ      
יטירב ןקת -ינקת רוביח - "קזב" 'בח תוארוה      

  2,100.00   150.00    14.00 )םירעשו רמוש תדמעל ( .טה"ת/טה"ע 'חי   
      
,הזירכ ,ןופלט ,בשחמ( תרושקתל הנכה תדוקנ     08.07.0140
,תומלצמ ,VT ,כ"לט ,םוקרטניא      
יטוחלא טנרטניאל PA 'קנ  ,הקעזא,לוקמר      
טרופמה לכ ללוכ )רזיבאה תנקתה ללוכ      

 32,000.00    80.00   400.00 81.01.80 ףיעסב דחוימה טרפמב 'קנ   
      
יברימ קפסהב םימח םימ דודל הקפסא תדוקנ     08.07.0150
,ר"ממ 5.2 םיכילומב היושע ,טוו 000,3 דע לש      
- טה"ת רמג רזיבא ללוכ ,מ"מ 61 רטוקב תרנצ      
תירונםע רפמא 61*2 ,יבטוק-וד קיספמ      
ללוכ גג\סכנב ומצע דודה רוביח תוברל ,תרוקב      

  2,500.00   250.00    10.00 .גגב ןמוסמ ןוחטב קיספמ 'חי   
      
םאתהב 04X3 יזאפ תלת דע ריוא ןגזמ תדוקנ     08.07.0160
םיעקש ,טקאפ יקספמ ללוכ ףרוצמה טרפל      
רוביח דייאמל הבעמה ןיב תרבחמה הליבכ      
לכו ןצחל ללוכ ריחמה .טרפל םאתהב טקאפה      

 22,500.00   450.00    50.00 'פמוק ףרוצמה טרפב ךורכה  
      
61 רוניצב שא יוליג רזיבא \ ןשע יאלגל הדוקנ     08.07.0170
,שא ןגומ ר"ממ 8.0X4 בלצומ לבכו מ"מ      
טוויח תטישל םאתהב קרו ךא עצבתיי טוויחה      

 57,600.00   180.00   320.00 CLASS A 'קנ   
      
5.2 םיכילומ םע הקספה/םוריח ןצחל תדוקנ     08.07.0180
םע הספוקו ןצחל ללוכ יזפ דח לגעמב ר"ממ      

  5,200.00   260.00    20.00 .תיכוכז הסכמ 'חי   
      
תרצות היזיולטל ךכוסמ 95GR רזיבא     08.07.0190

    500.00    50.00    10.00 GEWISS 'חי   
      
ךכוסמ יאקירמא \ ילארשי ןופלטל רזיבא     08.07.0200

    500.00    50.00    10.00 SSIWEG תרצות 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

352,150.00 70.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../089 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     089 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
352,150.00 מהעברה      

      
      
-תוחפל תוחולש םירשעל םוקרטניא תכרעמ     08.07.0211
תגוצתל עגמ ךסמ תללוכה תימינפ הדיחי ללוכ      
תכרעמ  ,רעש תחיתפ ינצחלו ואדיו תנומת      
הליבכה :האבה הרוצב ןקתות םוקרטניאה      
תכלוהל לזרב רוניצ ךותב רדגה רוזאב רובעת      
תקראה ללוכ לוצ 5.0 לש לדוגב הליבכה      
רובעי הנבמל דעו דומעהמ לבכה ,רוניצה      
ךותבו המדאה ךותב קיטסלפמ לוצ2 לוורשב      
.תויטסלפ תולעתב לבכה רובעי הנבמה      
הסינכה רעש לש תילמשח החיתפ תכרעמ      
ללוכ תורפס 01 ןדוק וכותב ללוכ ןגלישארה      
לכ ללוכ הסינכה רעשב ןקתומ ילמשח לוענמ      
םיאנש תוברל ,שרדנה טוויחהו הנקתהה      
לכ .המלצמ ללוכו םימ ןגומ .חכ יקפסו      
םיאתת םוקרטניאה תכרעמ לש הנקתהה      
םוגרטניאה תוחו ,םיפרוצמה םיטרפלו תוינכתל      

  9,000.00 3,000.00     3.00 'פמוק מה תגוצתל ךסמ וללכי  
      
רזעה דויצ לכו קפס ללוכ םוקרטניא תזכר     08.07.0212
ןיינבל 'עמ תמגודכ םוקרטניא תכרעמל שרדנה      
תוברל תוחפל תוחולש 01 םע תומוק בר      

  6,000.00 2,000.00     3.00 'פמוק חכ יקפסו םיאנש  
      
לנפ ללוכה םוקרטניא תנקתהו הקפסא     08.07.0213
ןרצי המלצמ ללוכ ילאדנויטנא ינוציח םוקרטניא      
רוטינומ VTK 05-MOC םגד קטניו לאפ      
    003-L 003,-םגד קטניו לאפ שדח םגדL יאנש  
קטניו לאפ ןרצי רוטינומהו ינוציחה לנפל      
    A5.1-V71, לאפ ןרצי לוענמה רובע יאנש  
ךותירב דבכ ילמשח לוענמ ,A5.3 - V21 קטניו      
דרפס SIJ ןרצי םרגוליק 005 ל !דבלברעשל      
לבכ הלחשהו הקפסא ללוכ ריחמה .I \ D םגד      
חתמו ואדיו וידוא הטאד תרבעהל גוז 42      

 18,000.00 6,000.00     3.00 'פמוק .טנגמל  
      
הנקתהל רעש תחיתפל ןצחל תנקתהו הקפסא     08.07.0214
תוברל שרדנה טוויחה לכ תוברל תינוציח      
לש ימינפה וקלחב הנקתהל .חכ יקפסו םיאנש      
ןיקתהל שי .רעשה דומע לע ןקתומ ,רעשה      
וילא השיג רשפאתת אלש וזכ הרוצב ןצחלהתא      
תנגה לולכת הנקתהה ,םימ ןגומ .ץוחבמ      
תכתמה ,רדגל ץוחמ הלעפה תעינמל תכתמ      

  6,000.00 2,000.00     3.00 'פמוק .ההקו תוניפ אלל תשטולמ היהית  
      
וא ריק לע הנקתהל םוקרטניא תחולש     08.07.0230
תדיחי תללוכה תימינפ הנקתהל ,תינחלוש      

  8,000.00   800.00    10.00 'פמוק )רעש תחיתפ ןצחלו ןופורקימו לוקמר( רוביד  
      

399,150.00 70.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../090 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     090 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
399,150.00 מהעברה      

      
      
תינוציח הנקתהל ךא ל"נכ םוקרטניא תחולש     08.07.0240
רוביד תדיחי תללוכה דסומל הסינכ רעשב      

    628.00   314.00     2.00 'פמוק )ןופורקימו לוקמר(  
      
תכרעמ לש עוצב ינפל טרופמ ןונכת     08.07.0250
רושיאל תוינכות תשגה תוברל ,םוקרטניאה      

    650.00   650.00     1.00 'פמוק ןנכתמה וא/ו ןימזמה  
      
3-ב םוקרטנאה  תכרעמ  לכ לש אלמ דועית     08.07.0260
,םיגולטק ,דויצ  יטרפמ  תוברל  םיקתוע      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק תכרעמ רפסו תוטרופמ תומכס  
      
תוברל תינוציח הנקתהל ,רעש החיתפ ןצחל     08.07.0270

  2,550.00   850.00     3.00 'פמוק שרדנה טוויחה לכ  
      
תשוחנ ילבכ ,תורוניצ תוברל ןומעפ תדוקנ     08.07.0280
    RF/YX2N ןומעפה דע לגעמהמ םיכילומ וא/ו  

  1,085.00   155.00     7.00 .ראומ ןצחלו יאנש םע ןומעפ ,ןצחלה דעו 'חי   
      
עוציב םואת ללוכה למשחה תרבחב לופיט     08.07.0290
לע השעי ינושאר םואת[ הנבמל למשחה רוביח      
ידרשמב ינכטה תווצה םע ]סדנהמה ידי      
םדא חכ תדמעה  תוברל ,רתאבו הרבחה      
םולשתו רוביחה עוציב ןמזב הרבחה תושרל      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .תרוקב תרגא  
      
רוביח עוציב םואת ללוכה "קזב" תרבחב לופיט     08.07.0300
ידי לע השעי ינושאר םואת[ הנבמל ןופלט      
הרבחה ידרשמב ינכטה תווצה םע ]סדנהמה      
תושרל םדא חכ תדמעה  תוברל ,רתאבו      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .רוביחה עוציב ןמזב הרבחה  
      
תכרעמ םואת ןיגב ימעפ-דחו עובק םולשת     08.07.0310
דע .תכרעמה ןלבק/קפס םע הזירכ/םילוקימר      
וא תורעה אלל םינקתה ןוכמ רושיא תלבק      

  3,000.00 1,500.00     2.00 'פמוק םיליבגמ םיאנת  
      
תכרעמ םואת ןיגב ימעפ-דחו עובק םולשת     08.07.0320
ןלבק/קפס םע תופירש יובכ/ןשע יולג      
אלל םינקתה ןוכמ רושיא תלבק דע .תכרעמה      

  4,500.00 2,250.00     2.00 'פמוק םיליבגמ םיאנת וא תורעה  
      
תכרעמה לש "םייק בצמ" תינכות תנכה     08.07.0330
י"ע הנבמה תינכות תנכה ללוכ ,תעצובמה      
ללוכ ףיעסה ריחמ( ךמסומו םושר דדומ      

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק )דדומל םולשתה  
      
      

424,113.00 70.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../091 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     091 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
424,113.00 מהעברה      

      
      
- םייקה/עצובמה ןקתמל למשחה תרבח תרוקב     08.07.0340
,ריחמה .חקפמ/סדנהמה תטלחה יפל לכה      
תוחפל לש תוחכונ ,הרגא םולשת ללוכ      
ללוכ ,"ךמסומ יאלמשח" -ו "רזוע - יאלמשח"      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק .תואצוהה לכ  
      
רובע הנורוקל היטבמא תוברל םירוביח יסיסב     08.07.0350
םירושיגו םירוביח עוציבו תרושקת ןורא      

  3,000.00   500.00     6.00 'פמוק .תוגוז 01 ,שרדנכ  
      
A6-TAC תמלשומ הדוחא תרושקת תדוקנ     08.07.0360
ט"הת ןקתומ שרדנכ 52 רטוקב רוניצ היושע      
,תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו      
AGIG ילבכ תרדסמ TAC-7 לבכ תוברל      
רזיבא תוברל G01 בצקב הדובעל םאתומה      

152,000.00   380.00   400.00 תווצקה ינשב הדוקנה רוביחו שרדנכ 'חי   
581,313.00 תונושו תודוקנ 70.80 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת  ת ו כ ר ע מ  80.80 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ח א  י "ע  ב ו ש ח מ ו       
      
ילא י"ע רשואמ ןלבק י"ע ועצובי ולא תוכרעמ      
.ביבא לת תייריע בושחמ תקלחמו שולל      
      
בחור 44U, דע הבוגב ידועיי תרושקת דסמ     08.08.0020
תוליסמ ללוכ .מ"מ 0001 קמוע ,מ"מ 057      
דויצל )TUN-T( הזזהל תונתינ תוצרוחמ      
ימואל םירוח םע 91" יספ וא 91" בחורב      
תוירטפ תוילגר ללוכ ,U ןומיס ללוכ,בולכ      
תימדק תלד ללוכ ,דצ תונפד ללוכ ,תועובק      
תוירוחא תותלד יתש ,08% תררוחמ תיתכתמ      
לכ,תוקירפ תותלדה לכ ,8%0 תוררוחמ      
לעב ידוחיי רדניליצ חתפמו הליענםע תותלדה      
ללוכ ,ןכש ןוראל רוביח טיק ללוכ .הליענ 'קנ 4      
,ןוראה גגב הליבכ יחתפ ללוכ ,הקראה טיק      
תרבעהל הכימת תועבט םע םייכנא םיספ ללוכ      
עבצ .U OREZ יספ תיילתו רושיג ילבכ      
ימינפ סמוע LAR-1109. רוחש היהי תונוראה      

 10,000.00 2,500.00     4.00 'פמוק סוליפו הנקתה ,הבכרה ללוכ ג"ק005 שרדנ  
      
      
      
      
      
      
      
      

 10,000.00 80.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../092 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     092 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 10,000.00 מהעברה      

      
      
בחור 01U, דע הבוגב ידועיי תרושקת דסמ     08.08.0030
תוליסמ ללוכ .מ"מ 0001 קמוע ,מ"מ 057      
דויצל )TUN-T( הזזהל תונתינ תוצרוחמ      
ימואל םירוח םע 91" יספ וא 91" בחורב      
תוירטפ תוילגר ללוכ ,U ןומיס ללוכ,בולכ      
תימדק תלד ללוכ ,דצ תונפד ללוכ ,תועובק      
תוירוחא תותלד יתש ,08% תררוחמ תיתכתמ      
לכ,תוקירפ תותלדה לכ ,8%0 תוררוחמ      
לעב ידוחיי רדניליצ חתפמו הליענםע תותלדה      
ללוכ ,ןכש ןוראל רוביח טיק ללוכ .הליענ 'קנ 4      
,ןוראה גגב הליבכ יחתפ ללוכ ,הקראה טיק      
תרבעהל הכימת תועבט םע םייכנא םיספללוכ      
עבצ .U OREZ יספ תיילתו רושיג ילבכ      
ימינפ סמוע LAR-1109. רוחש היהי תונוראה      

  1,600.00   800.00     2.00 'פמוק סוליפו הנקתה ,הבכרה ללוכ ג"ק005 שרדנ  
      
דעוימה למשח יעקש ספ תנקתהו הקפסא     08.08.0040
חכ יעקש 6 לולכי ספה .91" תרגסמב הנקתהל      
61A ת"מאמ גתמ ללוכ "םיילארשי" ןקתו גוסמ      
תכתמ זראמ היהי ספל .ןומיס תירונו G גוסמ      
'מ 51 דע ךרואב לדנפ לבכ ללוכ .ןקת ות אשיו      

    159.84    26.64     6.00 A61EEC גוסמ ילמשח עקת והצקבו 'חי   
      
םע 2/1U, וא 1U ,םירשגמל רבעמ לנפ     08.08.0050

  1,080.00    13.50    80.00 )"תורעש לנפ"( רבעמה ץירחב תשרבמ 'חי   
      
לגעמ םע ,PTU A6TAC ,91" בותינ חול     08.08.0060
לש ןקת ות םע JR-54, םיעקש 84 ספדומ      
ללוכ ,היולת יתלב תכמסומ תינוציח הדבעמ      
.טוויחו הנקתה ללוכו םילבכה תרישקל רודיס      

  6,345.00   634.50    10.00 'פמוק רופא וא רוחשעבצ  
      
יטסלפ טוליש ספב דסמב בותינ חול ןומיס     08.08.0070

  1,012.50    13.50    75.00 ריהמ קבדב קבדומ םיעבצ 2 טורח 'חי   
      
םירוזש תוגוז 4 ,שימג רושיג לבכמ יונב רשגמ     08.08.0080
    )dednartS(, 006, -ל קדבנzHM טרדנטס  
    a6-taC, 54 ירבחמ-JR תוברל ,םיככוסמ  
לוורשב ףיצר רורפס ,ךרוא ןומיס ,יוסיכ      
עבצ ,מ"ס 001  דע ךרוא - תווצקב ץווכתמ      

 17,600.00    22.00   800.00 רופא 'חי   
      
תוימוה תוקידב ,תרושקת תדוקנ תקידב     08.08.0090
יבג לע וא ספדומ ח"וד תשגה ללוכ תוילמשחו      
    DC ןוקית ללוכ ,רודיש תוכיא ,ךרוא ללוכה  

  5,600.00    14.00   400.00 הקידב רחאל הלוקת הדוקנ 'חי   
      

  2,000.00     5.00   400.00 בקוע רופסמ טוטרשו ןומיס תודוקנה לכ יופימ 'חי  08.08.0100
 45,397.34 80.80.20 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 12585   .../093 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     093 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 45,397.34 מהעברה      

      
      

  2,000.00     5.00   400.00 ריק עקש דצב תרושקת תודוקנ טוליש 'חי  08.08.0110
      

 45,900.00 7,650.00     6.00 'פמוק EOP תואובמ 42PH להונמ גתמ 08.08.0120
      

 45,900.00 7,650.00     6.00 'פמוק םיבשחמ רובע תואובמ 42PH להונמ גתמ 08.08.0130
      

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק דועית קית תנכה 08.08.0140
      

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק תוכרעמ לוהינו גופניק היצרגטניא 08.08.0150
      
םאות ,PTS/S הנבמ - תרושקת לבכ     08.08.0160
םירוזש תוגוז העברא ,a7-taC טרדנטסל      
    ,22GWA 0051, -ל קדבנzhM הטעמ RFFH,  
-ב הדובעל תומיאת ,+EOP -ל המאתה      
    ,01spbG ינשב ןומיס ,הלחשה ,הנקתה ללוכ  
יתלב תינוציח הדבעמ רושיא ללוכו ,תווצקה      

288,000.00    12.00 24,000.00 ןקתה תושירדב הדימעל היולת רטמ   
      
A6-TAC אלמ ךכוסמ )ןוטסיק( JR-54 רבחמ     08.08.0170
,ERAWDRAH GNITCENNOC PTS ללוכ      
הדבעמ לש ןקת ות םע AIT/AIE-865 ןקתב      
הנקתהל ,היולת יתלב תכמסומ תינוציח      
תוברל ,ירלודומ בותינ חולב וא אספוקב      

 40,000.00    50.00   800.00 טוויחו הנקתה 'חי   
      
,תימינפ הנקתהל םיביס 21 יטפוא לבכ     08.08.0180
    521/05 3MO edom itluM norcim, ללוכ  
EBUT הנבמ ,ralveK יקוזיח ,RFFH הטעמ      
    THGIT, הנקתה סמועב קוזיחל םיטנמלא  

  4,000.00    20.00   200.00 טולישו הקידב ,הלחשה ,הנקתהללוכ .תיכנא רטמ   
      
6( םיביס 21 -ל 1U יטפוא בותינ לנפ     08.08.0190
שגמ ,CL ירבחמל םימאתמ תוברל )םירבחמ      
+ הרישקו רודיס יעצמא םע םיביס יפדועל      
1U הבוגב רוויע לנפ םע secilpS -ל שגמ      
ילנויצפוא( השיגל ןוילע חוורתרימשל      
לבכ תרישק רודיס ,טלפמוק ןומיס ,)הנקתהל      
םניאש םימאתמל םייוסיכו לנפל הסינכב יטפוא      

  1,000.00   500.00     2.00 'פמוק שומישב  
      
יטפוא ביס ריממה CIBG גוסמ םאתמ     08.08.0200

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק OCSIC תאמגודכ תשוחנל  
      
ORP גוסמ יטוחלא רוטנזרפ רישכמ     08.08.0300
    TCENNOC AIV תרבח לש REMARK  

 38,000.00 3,800.00    10.00 הנקתה ללוכ ,דחוימה טרפמל םאתהב 'חי   
517,697.34 םירחא י"ע בושחמו תרושקת תוכרעמ 80.80 כ"הס  

      
קובץ: 12585   .../094 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     094 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ל ל כ  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
למשח תוחול תשינל תוריקו תורקת ןוגכ יופיח     08.09.0030
ןוקיליס/םיאנש תדלפ.תוינכתו טרפמל םאתהב      
    )leets nocilis detneiro noN( רפסמב  
יבועל דע מ"מ 53.0 יבועב תוחול לש תובכש      
תוקבדומ תובכש 9 ( מ"מ 3 לש ילאמינימ ללוכ      
תנמ לע ינוולג דודיב תבכש תוללוכה וזל וז      
ןוקיליס תדלפ ) תילמיסקמ תודגנתה רצייל      
טוריפה לש תודעותמ תונוכת תלעב      
לעבו dessecorP ylluF ,detneirO noN:אבה      
ללוכ0025 תוחפל לש תיסחי תיטנגמ תורידח      
הדבעממ הדלפה לש תוילויבמרפ ירושיא      
ץראל ףס תשירד ,ןרציה לש וא/ו תכמסומ      
ןופצ וא הפוריא היהת הדלפה לש רוציה      
.קוחרה חרזמהמ אל הרקמ לכב ךא הקירמא      
לש רוציה ץרא רוקמ רושיא שיגהל ןלבקה לע      

253,000.00   550.00   460.00 יב - הקל יופיצ םאות קפס ןובשח וא/ו רמוחה ר"מ   
      
למשח תוחול תשינל תוריקו תורקת ןוגכ יופיח     08.09.0040
םוינימולא תוחול.תוינכתו טרפמל םאתהב      
וז הבכיש .טלופה רוקמה ןוויכב תנקתומה      
ילעבםוינימולא ת תוחולב שומיש י"ע תעצבתמ      
וא 0 0501- גוסמ ההובג תילמשח תוכילומ      
- מ רתוי אל לש תילוגס תודגנתה.ךרע תווש      
    4X01 -8 ?/m ירושיא שיגהל ןלבקה לע  
רוקמ לשו םוינימולאה לש תילמשח תוכילומ      
מ"מ 5 לש רבטצמ יבועב םוינמולאה.רוצייה      
תוחל חפוס וניאש דודיב רמוחטרפמל םאתהב      
תובכש ןיב תנקתומה דדובמ רמוח תבכש      
י"ע תעצבתמ וז הבכיש .הדלפהו םוינימולאה      
חפוס וניאש דימע ילמשח דודיב רמוחב שומיש      
ינקת דמועה רמוח לע דיפקהל שי -תוחל      
לע( 129 ילארשי ןקתל םאתהבש תוחיטב      

207,000.00   450.00   460.00 ןקתו היינב ירמוח לש הפרשב תובוגת  )ויקלח ר"מ   
      
,דודיב תבכש  - שא ןיסח CVP דדובמ רמוח     08.09.0050
שומימ וז הבכיש .הדלפהו םוינימונקתומה      
-תוחל חפוס וניאש דימע ילמשח דודיב רמוחב      
תבכש דיקפת .שא ןיסח רמוח לע דיפקהל שי      
םירמוחה ןיב עגמ תעינמב וניה דודיבה      
םירמוח םניה הדלפהו םוינימולאה .םייתכתמה      
לולעש ימיכורטקלא לאיצנטופ שרפה ילעב      
יבועב CVP .)היזורוק( ךותישה תצאהל םורגל      

 46,000.00   100.00   460.00 מ"מ 5.1 לש ר"מ   
      
חולה דסמל בורקה םוינמולאה חטשמ תוקראה     08.09.0060

 10,500.00   350.00    30.00 'פמוק .ינוציחה  
      
      
      

516,500.00 90.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../095 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     095 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
516,500.00 מהעברה      

      
      
תרוצב ,םילבכ תמלס/םילבכ תולעת לש יופיח     08.09.0070
האפ ןיב מ"ס 01 לש תופיפח ללוכה ןבלמ      
םןוינימולא תובכש  2 ב בכרומ יופיחה .האפל      
הדלפ תובכש 9  ו CVP דודיב תבכש ,מ"מ 3      
לכל מ"מ 53.0מ טרפי אלש יבועב תיטנגמורפ      
םירמוחה גוסו הנקתהה תרוצו תטיש .הבכש      
ריחמה .ףרוצמה טרפמב טרופמל םאתהב      
לש הקראה תכרעמל יופיחה רוביחללוכ      
תאצוהו יופיחה קוזיח ללוכ ריחמה .תולעתה      
םישל אנ .ולא םיקוזיחל רוטקורטסנוק רושיא      
ינבלמ יופיח רובע הז ףיעס רחמתל שיש      
תפטעמב ןקתומו ןלוכ תולעתה תאףיקמה      
טלפמוק ריחמה .ןהמ ריבס קחרמבו תולעתה      

 37,500.00 1,250.00    30.00 וזכ תפטעמל רטמ רובע רטמ   
      
SDR תמגודכ א"גה ןקת רשואמ םיזג םוטיא     08.09.0080
, תועבט ,םימאתמ ללוכ ריחמה .לוצ 4 רטוקב      
הדבעמ י"ע תוניקת רושיאו םוטיא רמוח      

 35,200.00 2,200.00    16.00 'פמוק .תכמסומ  
      
לעמ חתפב שא יוביכ זג תפילד דגנכ םוטיא     08.09.0090
רמצ תמשה י"ע השעיי םוטיאה .למשח ןורא      
2" יבועב ק"מ/ג"ק 061 יבחרמ לקשמב םיעלס      
גוסמ קיטסמ תחירמ וילעו      
    "COLIPLAESERIבח י"ע קוושמ ע"ש וא'  
.ר"מ 01.0 לדוג דע םיחתפל ,"שא וליפ"      

  1,800.00    90.00    20.00 F TAO" הדיחי יפל הדידמה 'חי   
      
דימע רמוחב מ"ס 05 ךרואל למשח ילבכ יופיצ     08.09.0100
רבעמ ירחאו ינפל וא למשח תונורא לעמ ,שאב      
וא הזתהב יופיצה ,שא תוריק וא תורקת      
ידועיי שא ןיסח ירמוטסלא קיטסמ לש החירמב      
"ITS" 'בח תרצות "YARPS ELBAC" גוסמ      
הדידמה ."שא תומולא" 'בח י"ע קוושמ ע"ש וא      

  5,310.00   265.50    20.00 לפוטמה חטשל ר"מ   
      
לכל היפרגומרט ללוכ ילמשח ןקתמ תקידב     08.09.0110
,ףרוצמ תוקידב טרפמל םאתהב ןקתמה      
קדוב י"עו ףרוצמ טרפמ י"פע למשח תוקידב      
,למשחה ןנכתמ לע לבוקמ היהיו רחבייש      
ןנכתמה לש תושירדה לכ תא לולכת הקידבה      
.אלמ סמועב תיפרגומרת הקידב עוציב תוברל      
תוקידב טרפמל םאתהב עצובי הז ףיעס      
היהי למשחה קדוב - דחוימ טרפמל ףרוצמה      
םרטב ןנכתמה לצא רשואיו דבלב 3 גוס קדוב      
םילבוקמ םיקדוב תמישרמ רחביי וא הקידבה      

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק ןנכתמה לע  
      

602,810.00 90.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../096 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     096 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
602,810.00 מהעברה      

      
      
םינקתה ןוכמ רושיא תאצוהו ןקתמ תקידב     08.09.0120
,הרואת ,תולעת ,שא יוביכ יוליג תוכרעמל      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק 'וכו למשח תוחול  
      
תכרעמל הלעפהו לויכ ,הנקתה ,הקפסא     08.09.0130
יאלג תללוכה ,IQE לש המדא תדיער תערתה      
לש עקרק תצואת תושיגרב המדא תודיער      
    g500.0, הרקבו הלעפה 'חי,UPC םוכיסל  
תכרעמל העמשה 'חי ,םיאלגה תוליעפ      
,CDV21/A5.1 יאנש ,ןעטמ רבצמ ,הזירכה      
רבוחמו טווחמ ימוקמ רפוצ ,הרקב 'חי      
תכרעמל רוביחותוריש דקומל רוביח ,תכרעמל      
המאתהו רוביח ,ןיינבב תרושקתהו הינופלטה      
רפוצ זורכ תלעפה ללוכ הזירכה תכרעמל      
ללוכ ,המדאה תדיער יוליג ןמזב םיצנצנו      
תוכימסב םינבל וא ןוטב ריק לע הנקתה      
תצרה ללוכ ריחמה .הזירכה תכרעמל      
לויכו םירוסנסה דוקפת תקידב תוכרעמה      
תכרעמה .הנקתה םוקמל םאתהב םותשיגר      
ל"כשמ תרשואמ תויהל תבייוחמה תכרמ הניה      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק QHTRAE תרבח לש ילארשיה םינקתה ןוכמו  
      
בצמב שא תלד תקזחהל ג"ק 051 דע טנגמ     08.09.0140
NEPO גוסמ היהי טנגמה ,קזחומ חותפ      
    YLLAMRON תלדל טלפמוק טוויח O.N  
שא יוליג תזכרל טווחת רשא שא תדרפה תלדל      
ריחמה .היצרגטניאה תושירדלםאתהב רגסתו      
רקב ללוכ ,טנגמה תנקתהו הקפסא ללוכ      
וטוויח ,למשחה 'עמל רבוחמו טווחמה הלעפה      
רטשמל םאתהב תולעפהה רטשמ תונכיתו      
ימצע רורחש ןצחל לולכי טנגמה .היצרגטניא      

  9,400.00 2,350.00     4.00 'פמוק .ילרגטניא  
      
תוארתה רקבו הפצה רקב הנקתהו הקפסא     08.09.0150
הפצה ןשייח לולכי רקבה תובאשמ רדחב      
רבוחמה הרקב לולכיו הפצרל תוכימסב ןקתומ      
רקבה ,תוללוס יוביג לעבו למשחה תכרעמל      
תצפהל תירלולס תרושקת תכרעמלולכי      
הלעפה לש בצמבו הלקת לש בצמב תועדוה      
ו  trela-tupni-PDI   תמגודכ - הפצה בקע      

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק ןלורגאתמגודכ הפצה רקב  
      
      
      
      
      
      
      

630,910.00 90.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../097 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     097 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
630,910.00 מהעברה      

      
      
ןולח לש תילמשח החיתפל CD V42 יווק עונמ     08.09.0210
2-10121NE, יאפוריא ןקת אשונ ,ןשע רורחש      
סויזלצ תולעמ 003 לש הרוטרפמט תודימע      
תכירצ,ןוטוינ 056 עונמ תמצוע ,'קד 03 ךשמל      
תוברל ,מ"מ 005 החיתפ ךלהמ ,רפמא 1 םרז      
לש תמלשומ הנקתהל רוביח ירזיבאו תובשות      

 17,280.00 2,880.00     6.00 .עונמה 'חי   
      
LU  ןקתל םאתהב רורחשל תונולח תזכר     08.09.0220
ןוכמ לש תושירדהו םינקתה לכב תדמוע 'פמוק      
יאופריא ןקתב תדמועו ילארשיה םינקתה      
    ,10121NE ללוכ 'פמוק ןוקתתו רבוחת תזכרה  
תכרעמל ,שא יוליג תכרעמל םלשומ רוביח      

  8,500.00 8,500.00     1.00 'פמוק .LU ןקתל םאתהב תבלושמה הזירכה  
      
תונולח ןשע רורחש תזכרל ידועיי םיאבכ ןצחל     08.09.0230

  1,500.00   750.00     2.00 םייטמוטוא 'חי   
      
םלשומ טוויחל שא תניסח םירוביח תאספוק     08.09.0250
אספוק ,ילארשי ןקתל םאתהב ןולחה עונמ לש      
לע ,הניסרח יקדהמ ללוכ שא ןיסח חפמ      

  1,920.00   320.00     6.00 .ןקת ות תאשל אספוקה 'חי   
      
ןדוק דוקיפ תכרעמ תללוכה הקעזא תכרעמ     08.09.0260
םירבצמב הבוגת תכרעמה .ןופלטל רוביחו      
ללוכ ריחמה ,ןקתלו תושירדל םאתהב ןקתותו      
הקעזאה ינשייח ללכל םלשומ טוויח      
םאתהב תונכת ללוכו ןקתמב הקעזאהתוכרעמו      
לנפ תללוכ תכרעמה .ושקבתייש םירוזאל      

  9,500.00 9,500.00     1.00 .הסינכב הקעזאה לורטינל הנשמ 'חי   
      
םילבוגה תונולחב תינוציח הנקתהל ןוליו יאלג     08.09.0270
רוביח TB-06/03002 תמגודכ תובוחר םע      

 15,000.00   750.00    20.00 הצרהו תכרעמל 'חי   
      

  3,500.00   350.00    10.00 204XV ינוציח ןשייח ךא ל"נכ 'חי  08.09.0280
      
ךוסימ תנגה םע ילאוד חפנ יאלג ךא ל"נכ     08.09.0290

 18,000.00   450.00    40.00 תימינפ הנקתהל 'חי   
      
תריסמ ללוכ הכירדו הלעפהל םישקמ לנפ     08.09.0300

  6,750.00 2,250.00     3.00 םיאלגמ תיוצקדניא 'חי   
      
תריסמ ללוכ ןופלטל תוערתהל תכרעמה רוביח     08.09.0310

    750.00   750.00     1.00 עירתמה רוזאה 'חי   
      

 11,250.00   450.00    25.00 ימינפ הקעזא רפוצ 'חי  08.09.0320
      

724,860.00 90.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../098 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     098 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
724,860.00 מהעברה      

      
      

  6,500.00   650.00    10.00 ינוציח ךא ל"נכ 'חי  08.09.0330
      
תמלשומ הרוצב טווחמ תלדל הצירפ טנגמ     08.09.0340
הדימב וק תקידב ללוכ הקעזאה 'עמל רבוחמו      

  6,000.00   300.00    20.00 הערתה לבקתת ךתחנ וקהו 'חי   
      
היולת וא תינחלוש תילטיגיד תישאר הדמע     08.09.0370
תרפופש תללוכ םיאבכה לנפמ קלחכו ךומסב      
תדמע יוהיזל yalpsiD גצ תללוכ ,רוביד      
תדבוע תכרעמה .חכ קפס ללוכ .האירקה      
רבגא 'בח י"ע תקוושמו תאבוימה.תטישב      
םגדA  תרצות tilemoC הקינורטקלא      

  5,800.00 5,800.00     1.00 SimpleBus. 1998 'חי   
      
eerfdnaH , leetS sselniatS רוביד תחולש     08.09.0380
ץיחל תלעב ,  suBelpmiS  / PIV תכרעמל      
בתכב יוהיז ללוכ ,לודג דחא םוריח האירק      
תספוק ללוכ .יוויחל deL תירונ ללוכ ,ליירב      
tilemoC תרצות AE0643 םגד .העקשה      
רבגא 'בח י"ע תקוושמו תאבוימה      

 12,800.00 3,200.00     4.00 .הקינורטקלא 'חי   
      
דע יוביג תדיחי + 5931 םגד  ישאר חכ קפס     08.09.0390
תרצות רמוש תדמעל רבחתמ ,תועש 21      
    tilemoC  רבגא 'בח י"ע תקוושמו תאבוימה  

    600.00   600.00     1.00 .הקינורטקלא 'חי   
      
רונגמ תרצות 78NE-D.E.L םגד םיפלטע 'חי     08.09.0400
חווטב תימצע הרבגה ,DEL תבלושמ לארשי      
רודיש יסופד zHk, 51 55-54 הנתשמ םירדת      
7-03 לש תומיצעב )nrettap dnuos( םינתשמ      

 15,400.00 1,400.00    11.00 םישק ריוא גזמ יאנתל דימע זראמ 3Bd. 'חי   
      
הרקבו הטילש am-tinu lartnec 78 תזכר     08.09.0410
תללוכה תירוזא תכרעמללארשי רונגמ תרצות      
ינוציח לנאפ ,הנגה ךיתנ םע בצוימ חתמ קפס      
ןשייחו הטילש רוזא תוניקתל היצקידניא םע      
)XUL 55( רוא תמצע י"פע יטמוטוא הקלדה      

  1,900.00   950.00     2.00 V022 הלעפה חתמ 'חי   
      
תדיחיל תוידועיי תוילארגטניא תובשות     08.09.0420

    550.00    50.00    11.00 לארשי רונגמ תרצות םיפלטע 'חי   
      

  2,080.00   160.00    13.00 תינקת הרוצב טוויחו תכרעמה תנקתה 'חי  08.09.0430
      
      
      
      

776,490.00 90.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../099 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     099 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
776,490.00 מהעברה      

      
      
םאתהב יטטס יטנא הפצר תנקתהו הקפסא     08.09.0500
תובכשה לכ רובע וניה ריחמה תוינכתו טרפמל      
םאתהבה תקראה רובעו עבורמ רטמל      

  3,250.00   325.00    10.00 עבטרמ תוינכתל ר"מ   
779,740.00 יללכ 90.80 כ"הס  

      
ר ו ט ר נ ג  01.80 ק ר פ  ת ת       
      
דע )YBDNATS( קפסהב רוטרנג לזיד     08.10.0001
    ,004AVK י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

196,000.00 196,000.00     1.00 טרופמכ )דרפנב 'חי   
      
דע )YBDNATS( קפסהב רוטרנג לזיד     08.10.0002
    ,52AVK י"ע קוושמה תמגוד  
סיסבב קלד לכימ תוברל ,"ורכניס-גנילרמש"      
,םירבצמו ןעטמ ,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה      
יטמוטוא דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב      
םלושמ הנקתהו הלבוה רובע( םרז קספמו      

 34,000.00 34,000.00     1.00 טרופמכ )דרפנב 'חי   
      
דע קפסהב רוטרנג לזיד תנקתהו הלבוה     08.10.0003
    AVK004 הסינכה סלפמב ,יטרדנטס רדחב,  
5 דע ךרואב זוזגא ,הדיחיה לש הבצה תוברל      
קספמ דצב למשחה ילבכ רוביח ,ריוא סנוכ ,'מ      
למשח ילבכ תנקתהו הקפסא ללוכ רוטרנגה      
תקידב ,תחא היצרגטניא ,הלעפה ,דוקיפל      

 28,000.00 28,000.00     1.00 טרופמכ היגרנאה דרשמ יושירו קדוב סדנהמ 'חי   
      
דע קפסהב רוטרנג לזיד תנקתהו הלבוה     08.10.0004
    AVK52 הסינכה סלפמב ,יטרדנטס רדחב,  
5 דע ךרואב זוזגא ,הדיחיה לש הבצה תוברל      
קספמ דצב למשחה ילבכ רוביח ,ריוא סנוכ ,'מ      
למשח ילבכ תנקתהו הקפסא ללוכ רוטרנגה      
תקידב ,תחא היצרגטניא ,הלעפה ,דוקיפל      

  3,200.00 3,200.00     1.00 טרופמכ היגרנאה דרשמ יושירו קדוב סדנהמ 'חי   
      

 35,000.00 35,000.00     1.00 טרופמכ הנבמ גגל AVK 004 רוטרנג תפנה 'חי  08.10.0005
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 טרופמכ הנבמ גגל AVK 52  רוטרנג תפנה 'חי  08.10.0006
      
      
      
      

301,200.00 01.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../100 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     100 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
301,200.00 מהעברה      

      
      
יוביכ תושירדל םאתהב רוטרנג תוארתה לנפ     08.10.0008
,הניעט ,ןמש ,קלד רסוח ,תיללכ הלקת( שא      
תונגה תנקתה תוברל )טמוטוא בצמב קספמ      

 28,000.00 14,000.00     2.00 טרופמכ םירסממו רקב תמאתה ,עונמה לע 'חי   
      
דע קפסהב רוטרנג לזידל תפסות     08.10.0009
    AVK007-004 45 - תקתשומ הפוח רובע  

 80,000.00 80,000.00     1.00 טרופמכ 'מ 7 לש קחרממ לביצד 'חי   
      
AVK04 דע קפסהב רוטרנג לזידל תפסות     08.10.0010
לש קחרממ לביצד 45 - תקתשומ הפוח רובע      

 20,000.00 20,000.00     1.00 טרופמכ 'מ 7 'חי   
429,200.00 רוטרנג 01.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5,407,762.74 תרושקתו למשח תודובע 80 כ"הס  
קובץ: 12585   .../101 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     101 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ח י ט ו  י מ ר ת  ח י ט  ,ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
ד "מ מ ל       
      
ג"ע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.01.0030
דוביע תוברל ,םידומע וא/ו תורקת ,תוריק      
םיסופיט י"פע לכה ,םינתיוז )תוניפ( תועוצקמ      

320,250.00    75.00 4,270.00 .רמג תמישרב ידכו 7-ת/3-ק ר"מ   
      
רשואמ תיטנמצ הקלחה תבכש "רגב טכילש"     09.01.0150
י"פע לכה ,ע"ש וא "ריקומרת" תרצות ד"ממל      

 19,350.00    45.00   430.00 .רמג תמישרב 51-ק סופיט ר"מ   
339,600.00 ד"ממל חיטו ימרת חיט ,םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
,טמלוג לש תוריק דודיבו יופיח תכרעמ     09.02.0060
הצברה תבכש תוברל ךרע הווש וא דנוברוא      

769,560.00   330.00 2,332.00 דרפנב דדמיתש תינועבצ הטכילש טעמל ר"מ   
      
הצברה תבכש םע םינוויכ ינש לגרס ץוח חיט     09.02.0070
י"פע ל"נה ,הרוחש הטכילש תבכשו הנותחת      

 60,500.00   100.00   605.00 רמג תמישרב 7 -ק סופיט ר"מ   
      
קותינ ליפורפ רובע ל"נכ ץוח חיטל תפסות     09.02.0071
יטרפ י"פע לכה ,ע"ש וא םייופיצ לייא תרצות      

  6,600.00    55.00   120.00 .תולכירדא רטמ   
836,660.00 ץוח חיט 20.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,176,260.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
קובץ: 12585   .../102 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     102 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
/ה ק י מ ר ק  י ח י ר א  ף ו צ י ר  30.01 ק ר פ  ת ת       
ש י ש  ",ן ל צ ר ו פ  ט י נ ר ג "      
      
הקלחה תמר לכל סחייתמ דוסי ריחמ :הרעה      
      
טינרג ןבא תוחולב )חלשו( תוגרדמ יופיח     10.03.0010
EMARF 11R רמגב תרמונמ אל הרופא      
,מ"ס 3 בחורב מ"מ 2 תערגמ םע מ"ס 3 יבועב      
תרצות ןוקיליס יולימ תוברל רסיק ןבאמ םורו      
סופיט תולכירדא יטרפ י"פע לכה ,ע"ש וא.0      

 26,950.00   350.00    77.00 002ZO םירמג תמישרב 1-ר רטמ   
      
םדקמ  ,ל"נכ טנרג ןבא תוחולמ םיטסדופ     10.03.0012
תמישרב 1-ר סופיט י"פע לכה ,R- 11 הקלחה      

 18,150.00   330.00    55.00 .רמג ר"מ   
      
םאות ,ףוצירל תומיאתמה )םייזפרט( םילנפ     10.03.0015

  8,250.00    75.00   110.00 .1-ר ל"נכ ףוצירה ןווגו גוסל רטמ   
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.03.0020
09 דוסי ריחמ(  ,R- 01  הקלחה םדקמ ,מ"ס      
תריחבל םינווגב בוליש תוברל ,)ר"מל/ח"ש      

300,300.00   260.00 1,155.00 .רמג תמישרב 2-ר סופיט י"פע לכה ,לכירדאה ר"מ   
      
םאות ,מ"ס 01 דע הבוגב ןלצרופ טינרג ילופיש     10.03.0021
2-ר סופיט י"פע ל"נכ ףוצירל ןווגו גוסל      

 62,920.00    52.00 1,210.00 .רמג תמישרב רטמ   
      
ןלצרופ טינרג יחיראב )תישאר האובמ( ףוציר     10.03.0050
,R- 01  הקלחה םדקמ , מ"ס 03/06 תודימב      
בוליש תוברל ,)ר"מל/ח"ש 082 דוסי ריחמ(      
סופיט י"פע לכה ,לכירדאה תריחבל םינווגב      

 29,250.00   450.00    65.00 .רמג תמישרב 5-ר ר"מ   
      
םאות ,מ"ס 01 דע הבוגב ןלצרופ טינרג ילופיש     10.03.0051
5-ר סופיט י"פע ל"נכ ףוצירל ןווגו גוסל      

  3,250.00    65.00    50.00 .רמג תמישרב רטמ   
      
טינרג יחיראב )םיתורישו תוספרמ( ףוציר     10.03.0070
06/06 תודימב ) 11R הקלחה דגנ( ןלצרופ      
בוליש תוברל ,)ר"מל/ח"ש 09 דוסי ריחמ( מ"ס      
סופיט י"פע לכה ,לכירדאה תריחבל םינווגו      

111,800.00   260.00   430.00 .רמג תמישרב 7-ר ר"מ   
      
םאות ,מ"ס 01 דע הבוגב ןלצרופ טינרג ילופיש     10.03.0071
7-ר סופיט י"פע ל"נכ ףוצירל ןווגו גוסל      

  9,100.00    52.00   175.00 .רמג תמישרב רטמ   
      

569,970.00 30.01.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../103 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     103 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
569,970.00 מהעברה      

      
      
03/03 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.03.0120
הקלחה םדקמ םיתורשו םיינכט םירוזאב מ"ס      
    01-R )תוברל ,)ר"מל/ח"ש 09 דוסי ריחמ  
סופיט י"פע לכירדאה תריחבל םינווגב בוליש      

 30,160.00   260.00   116.00 .רמג תמישרב 21-ר ר"מ   
      
םאות ,מ"ס 01 דע הבוגב ןלצרופ טינרג ילופיש     10.03.0121
21-ר סופיט י"פע ל"נכ ףוצירל ןווגו גוסל      

  2,600.00    52.00    50.00 .רמג תמישרב רטמ   
      
21 יבועב ןלצרופ טינרג יחיראב )חבטמ( ףוציר     10.03.0160
11R הקלחה םדקמ  מ"ס 02/02 תודימב מ"מ      
בוליש תוברל ,)ר"מל/ח"ש 021 דוסי ריחמ(      
סופיטי"פע לכה  ,לכירדאה תריחבל םינווגב      

 13,275.00   295.00    45.00 .רמג תמישרב61-ר ר"מ   
      
טינרג ןבא תוחולב )חלשו םור( תוגרדמ יופיח     10.03.0170
    01R 3 בחורב מ"מ 2 תערגמ םע מ"ס 3 יבועב  
וא 0002ZO תרצות ןוקיליס יולימ תוברל ,מ"ס      
71-ר סופיט תולכירדא יטרפ י"פע לכה ,ע"ש      

 49,300.00   340.00   145.00 .םירמג תמישרב רטמ   
      
םדקמ ,ל"נכ טנרג ןבא תוחולמ םיטסדופ     10.03.0172
71-ר סופיט י"פע לכה ,R- 01  הקלחה      

 16,000.00   320.00    50.00 .רמג תמישרב ר"מ   
      
םאות ,ףוצירל תומיאתמה )םייזפרט( םילנפ     10.03.0175

 11,550.00    75.00   154.00 .71-ר ל"נכ ףוצירה ןווגו גוסל רטמ   
      
רובע םיטסדופ וא/ו ףוצירל ריחמ תפסות     10.03.0180
לכה ,מ"ס 06 -כ בחורב תוישושבג םע םיחירא      

  6,600.00   300.00    22.00 .רמג תמישר י"פע רטמ   
      
עוצב רובע ןלצרופ טינרג ףוצירל ריחמ תפסות     10.03.0190

 14,250.00    30.00   475.00 יסקופא הבור ר"מ   
      

 11,000.00 1,100.00    10.00 .תויולבגומ םע םישנאל םוינימולאמ ליבומ ספ רטמ  10.03.0200
      
לכה ,תויולבגומ םע םישנאל ןומיס תוקבדמ     10.03.0210

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .תולכירדא 'כת י"פע  
725,705.00 שיש ",ןלצרופ טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 30.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 12585   .../104 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     104 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י י ו פ י ח  50.01 ק ר פ  ת ת       
      
טינרג יחיראב פ"צש )תוגרדמ ירדח( יופיח     10.05.0010
ר"מל ח"ש 021 דוסי ריחמ מ"ס 03/06 ןלצרופ      
י"פע לכה ,הדרפהו םויס יליפורפ תוברל  ,      

203,500.00   370.00   550.00 .רמג תמישרב 1-ק סופיט ר"מ   
      
ריחמ( ןלצרופ טינרג יחיראב תונורדסמ יופיח     10.05.0020
םויס יליפורפ תוברל ,)ר"מ/ח"ש 021 דוסי      

 86,800.00   350.00   248.00 .רמג תמישרב 2-ק סופיט י"פע לכה ,הדרפהו ר"מ   
      
,ןלצרופ טינרג יחיראב )תישאר האובמ( יופיח     10.05.0050
סופיט י"פע לכה ,ר"מ/ח"ש 082 דוסי ריחמב      

 33,000.00   550.00    60.00 .רמג תמישרב 5-ק ר"מ   
      
M 3/92 תיטסוקא ררוחמ ץע תוחול יופיח     10.05.0060
    KITSUKAPOT תרבח לש ODERC וא  
לכה ,לכירדאה תריחבל ןווגב רינרופ רמג ,ע"ש      

 45,000.00   750.00    60.00 .רמג תמישרב 6-ק סופיט י"פע ר"מ   
      
מ"ס 06/02 הקימרק יחירא )םיתוריש( יופיח     10.05.0080
בוליש םע מ"ס 092 הבוג דע הזאפ םע קירבמ      
021 דוסי ריחמב  םינווג השולשב יחירא      
י"פע לכה ,ידכו םויס יליפורפ תוברל ,ר"מ/ח"ש      

140,650.00   290.00   485.00 .רמג תמישרב 8-ק סופיט ר"מ   
      
הקימרק יחיראב )םיבוטר םירוזא( יופיח     10.05.0090
דוסי ריחמב מ"ס 002 הבוג דע מ"ס 02/02      
לכה ,ידכו םויס יליפורפ תוברל ,ר"מ/ח"ש 021      

 30,450.00   290.00   105.00 .רמג תמישרב 9-ק סופיט י"פע ר"מ   
      
הבוג דע מ"ס 05/02 הקימרקב )חבטמ( יופיח     10.05.0120
י"פע לכה ,ידכו םויס יליפורפ תוברל ,מ"ס 003      

 34,800.00   290.00   120.00 .רמג תמישרב 21-ק סופיט ר"מ   
574,200.00 םייופיח 50.01 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  (ם י ק ד ) ץ ע  ת ו פ צ ר  01.01 ק ר פ  ת ת       
      
001 דוסי ריחמב יטטניס קד )תוספרמ( ףוציר     10.10.0060
רמג תמישרב 6-ר סופיט י"פע לכה ,ר"מל/ח"ש      
%05 הפולח( לכירדאה תריחבל םינווגבו      

 63,000.00   350.00   180.00 )תומכהמ ר"מ   
      
םאות מ"ס 01 דע הבוגב ל"נכ ףוצירל םילופיש     10.10.0061

  2,500.00    25.00   100.00 6-ר סופיט ל"נכ ףוצירה ןווגו גוסל רטמ   
      
תוברל "יילפ טרמס" ףוצירל תיתשתכ הדמ     10.10.0070

 27,000.00    75.00   360.00 רטפוקילהב םיעופיש דוביעו ןויז תשר ר"מ   
      
      

 92,500.00 01.01.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../105 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     105 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 92,500.00 מהעברה      

      
      
MDPE הנוילע הבכש ,םיקוצי ימוג יחטשמ     10.10.0090
,מ"מ 9 - 01 יבועב לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
ןוכמ תושירד יפל יבועב RBS הנותחת הבכש      
ןוטב חטשמ יבג לע קוצי חטשמה .םינקתה      

 56,700.00   315.00   180.00 )תומכהמ %05 הפולח( ר"מ   
149,200.00 תונושו (םיקד) ץע תופצר 01.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,449,105.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
קובץ: 12585   .../106 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     106 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ע ב צ  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
וא חיט לע ע"ש וא "0002 לירקרפוס" עבצ     11.01.0030
תובכשו יולימ עבצ תבכש תוברל ,םינפ טכילש      
לכה ,לכירדאה תריחבל םינווגב אלמ יוסיכל דע      
תמישרבידכו 51-ק/51-ק/3-ק םיסופיט י"פע      

136,300.00    29.00 4,700.00 .רמג ר"מ   
      
תוברל ,םינפ סבג יחטשמ לע "לירקרפוס" עבצ     11.01.0060
אלמ יוסיכל דע תובכשו יולימ עבצ תבכש      
סופיט י"פע לכה ,לכירדאה תריחבל םינווגב      

 19,845.00    27.00   735.00 .רמג תמישרב 6-ת ר"מ   
156,145.00 םינפ עבצ 10.11 כ"הס  

      
ץ ו ח  ע ב צ  20.11 ק ר פ  ת ת       
      
ןווגב ע"וש וא טלרינ לש G הרוטנ טכילש     11.02.0070
7-ק סופיט י"פע לכה ,לכירדאה תריחבל      

220,275.00    75.00 2,937.00 .רמג תמישרב ר"מ   
220,275.00 ץוח עבצ 20.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

376,420.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  
קובץ: 12585   .../107 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     107 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
(ם ו י נ י מ ו ל א ) ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
יתש םע הנבמל תינופצ תישאר הסינכ תנירטיו     12.01.0010
.םוינימולא תמישר יפ לע תורקובמ תותלד      

 64,078.00 64,078.00     1.00 'פמוק 10.10-לא  'סמ סופיט  
      
.םוינימולא תמישר יפ לע י"נג הסינכ תנירטיו     12.01.0020

 29,120.00 29,120.00     1.00 'פמוק 20.10-לא  'סמ סופיט  
      
.םוינימולא תמישר יפ לע עקרק ןגל הסינכ תלד     12.01.0030

 38,322.00 12,774.00     3.00 'פמוק 30.10-לא  'סמ סופיט  
      
יפ לע יומס ץוליח ןולח תללוכ תינופצ הנירטיו     12.01.0040

140,166.00 46,722.00     3.00 'פמוק 40.10-לא'  סמ סופיט. םוינימולא תמישר  
      
.םוינימולא תמישר עפ לע תספרמל האיצי תלד     12.01.0050

 35,376.00 8,844.00     4.00 'פמוק 50.10-לא  'סמ סופיט  
      
יפ לע בלח תפיט הלהב םע תבכועמ תלד     12.01.0060

  9,604.00 9,604.00     1.00 'פמוק 60.10-לא  'סמ סופיט .םוינימולא תמישר  
      
תלד םע תינטרפ הדובע .חל הסינכ תנירטיו     12.01.0070

 34,625.00 34,625.00     1.00 'פמוק 70.10-לא 'סמ סופיט .םוינימולא תמישר יפ לע  
      
תמישר יפ לע ןוינח יבול העובק הנירטיו     12.01.0080

 17,857.00 17,857.00     1.00 'פמוק 80.10-לא  'סמ סופיט .םוינימולא  
      
יפ לע תלד םע ןוינח יבול העובק הנירטיו     12.01.0090

 21,922.00 21,922.00     1.00 'פמוק 90.10-לא  'סמ סופיט .םוינימולא תמישר  
      
יפ לע תימורד תיזח עקרק ןגל הסינכ תלד     12.01.0100

  9,045.00 9,045.00     1.00 'פמוק 01.10-לא  'סמ סופיט .םוינימולא תמישר  
      
תמישר יפ לע םוטא ןותחת קלח 09 רצ ןולח     12.01.0110

 19,737.00 6,579.00     3.00 'פמוק 10.20-לא  'סמ סופיט .םוינימולא  
      
פיק יירד ןוילע עובק ןותחת 521 בחור ןולח     12.01.0120
.םוינימולא תמישר יפ לע חתפמב ריצ תחיתפ      

123,068.00 11,188.00    11.00 'פמוק 20.20-לא  'סמ סופיט  
      
.םוינימולא תמישר יפ לע םיתוריש פיק ןולח     12.01.0130

  1,849.00 1,849.00     1.00 'פמוק 30.20-לא  'סמ סופיט  
      
ע"ש ןוילע עובק ןותחת 521 בחור ןולח     12.01.0140
'סמ סופיט .םוינימולא תמישר יפ לע יטמוטוא      

 12,188.00 12,188.00     1.00 'פמוק 40.20-לא  
      
      

556,957.00 10.21.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../108 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     108 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
556,957.00 מהעברה      

      
      
יירד ןוילע םוטא ןותחת קלח 001 בחור ןולח     12.01.0150
תמישר יפ לע חתפמב ריצ תחיתפ פיק      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק 50.20-לא  'סמ סופיט .םוינימולא  
      
יפ לע ץוליח ןוילע עובק ןותחת 521 בחור ןולח     12.01.0160

 44,752.00 11,188.00     4.00 'פמוק 60.20-לא  'סמ סופיט .םוינימולא תמישר  
      
יירד ןוילע םוטא עובק ןותחת 521 בחור ןולח     12.01.0170
.םוינימולא תמישר יפ לע חתפמב תחיתפ פיק      

  8,708.00 8,708.00     1.00 'פמוק 70.20-לא  'סמ סופיט  
      
יירד ןוילע עובק ןותחת 802 בחור תונולח 2     12.01.0180
'סמ סופיט .םוינימולא תמישר יפ לע ץוח פיק      

 12,813.00 12,813.00     1.00 'פמוק 80.20-לא  
      
יפ לע עובק ןותחת פיק יירד ןוילע 09 רצ ןולח     12.01.0190
'סמ סופיט .םוינימולא תמישר      

108,745.00 8,365.00    13.00 'פמוק 01.2+90.20-לא  
      
.םוינימולא תמישר יפ לע תוחא רדח עובק ןולח     12.01.0200

  4,410.00 1,470.00     3.00 'פמוק 11.20-לא  'סמ סופיט  
      
יירד ןוילע עובק ןותחת 802 בחור תונולח 2     12.01.0210
.םוינימולא תמישר יפ לע ץוליח .ח םע פיק      

 35,764.00 17,882.00     2.00 'פמוק 91.2+21.20-לא  'סמ סופיט  
      
.םוינימולא תמישר יפ לע 501 הבוג הזזה ןולח     12.01.0220

  4,364.00 4,364.00     1.00 'פמוק 31.20-לא  'סמ סופיט  
      
לע 551 בחור תונועמ יתוריש ימינפ עובק ןולח     12.01.0230

  3,255.00 3,255.00     1.00 'פמוק 41.20-לא  'סמ סופיט .םוינימולא תמישר יפ  
      
לע 511 בחור תונועמ יתוריש ימינפ עובק ןולח     12.01.0240

  2,415.00 2,415.00     1.00 'פמוק 51.20-לא  'סמ סופיט .םוינימולא תמישר יפ  
      
.םוינימולא תמישר יפ לע 001 פיק יירד ןולח     12.01.0250

  3,551.00 3,551.00     1.00 'פמוק 61.20-לא  'סמ סופיט  
      
תמישר יפ לע 031 הבוג 041 הזזה ןולח     12.01.0260

  3,212.00 3,212.00     1.00 'פמוק 71.20-לא  'סמ סופיט .םוינימולא  
      
פיק יירד ןוילע עובק ןותחת 521 בחור ןולח     12.01.0270
יפ לע תימורד תיזח חתפמב ריצ תחיתפ      

109,200.00 8,400.00    13.00 'פמוק 81.20-לא  'סמ סופיט .םוינימולא תמישר  
      
ץוח עובק ןותחת פיק יירד ןוילע 09 רצ ןולח     12.01.0280

 27,720.00 5,544.00     5.00 'פמוק 02.20-לא 'סמ סופיט .םוינימולא תמישר יפ לע  
      

933,366.00 10.21.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../109 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     109 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
933,366.00 מהעברה      

      
      
פיק יירד ןוילע עובק ןותחת 521 בחור ןולח     12.01.0290
תמישר יפ לע ץוח חתפמב ריצ תחיתפ      

 23,100.00 7,700.00     3.00 'פמוק 12.20-לא  'סמ סופיט .םוינימולא  
      
תימורד תיזח םוטא ןותחת קלח 09 רצ ןולח     12.01.0300

 10,948.00 5,474.00     2.00 'פמוק 22.20-לא 'סמ סופיט .םוינימולא תמישר יפ לע  
      
יירד ןוילע םוטא עובק ןותחת 521 בחור ןולח     12.01.0310
יפ לע תימורד תיזח חתפמב ריצ תחיתפ פיק      

  7,172.00 7,172.00     1.00 'פמוק 32.20-לא  'סמ סופיט .םוינימולא תמישר  
      
רוד םוינימולא תמישר יפ לע ןגומ בחרמ ןולח     12.01.0320

 25,200.00 3,600.00     7.00 'פמוק 10.40-לא  'סמ סופיט .שדח  
      
הקעמו ןולח ןותחת ףס -דנובוקולא חפ יופיח     12.01.0330
'סמ סופיט .םוינימולא תמישר לע חוטב      

270,000.00   900.00   300.00 10.60-לא ר"מ   
      
תמישר יפ לע י"נג תסינכ לעמ דנובוקולא ןוגג     12.01.0340

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק 30.50-לא  'סמ סופיט .םוינימולא  
      
תמישר יפ לע ןוינחל הסינכ לעמ תיכוכז ןוגג     12.01.0350

 46,458.00 46,458.00     1.00 'פמוק 40.50-לא  'סמ סופיט .םוינימולא  
      
תמישר יפ לע ןוגגל תרבוחמ הציחמ     12.01.0360

 15,486.00 15,486.00     1.00 'פמוק 40.50-לא  'סמ סופיט .םוינימולא  
      

 33,660.00 33,660.00     1.00 'פמוק 10.70-לא  'סמ סופיט .תיכוכז יופיח 12.01.0370
1,368,390.00 (םוינימולא) ןמוא תורגסמ 10.21 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  50.21 ק ר פ  ת ת       
      
2 יבועב םוינימולא חפמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ     12.05.0020

 26,100.00   290.00    90.00 .תולכירדא יטרפ י"פע לכה ,מ"מ רטמ   
 26,100.00 תונושו תוריק יופיח 50.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,394,490.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  
קובץ: 12585   .../110 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     110 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ד ח ו י מ  ת ו ד ו ב ע  30.41 ק ר פ  ת ת       
      
3 יבועב טינרג ןבאמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ     14.03.0010

 18,600.00   310.00    60.00 .תולכירדא יטרפ י"פע לכה ,מ"ס רטמ   
 18,600.00 תונושו תודחוימ תודובע 30.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 18,600.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  
קובץ: 12585   .../111 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     111 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת י מ  51 - ק ר פ  51 ק ר פ       
      
ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
ריווא תטילפל הרוחא תופכ ילגופרטנצ חופמ     15.01.0010
םירזיבאה לכ ללוכו דלמר 0001 ףדנממ      

 10,000.00 10,000.00     1.00 תוינכתבו טרפמב רדגומכ לכה םישרדנה 'חי   
      
תללוכה תמלשומ םיחבטמ תוחיר ןוניס תדיחי     15.01.0020
ןנסמו יטטסורטקלא ןנסמ ללוכ ןוניס תוגרד 5      
ביבא לת םירע דוגא טרפמב רדגומכ לכה םחפ      

 25,000.00 25,000.00     1.00 דלמר 0001 לש הקיפסל 'חי   
      
תיטסוקא הספוקב ילגופרטנצ חופמ 0501     15.01.0030
םירזיבאה לכ ללוכו דלמר , חצ ריווא תקפסאל      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .תוינכתבו טרפמב רדגומכ לכה 'חי   
      
תללוכה תוינכותב ראותמכ רורווא תכרעמ     15.01.0040
דחוימב טקש .ENILNI היסקאטנו חופמ      
ללוכ דלמר  001 _ _-051 לש הקיפסל      
סירת ,השימג הלעת ןכו טוויחו הלעפה קספמ      

  3,000.00   500.00     6.00 הטילפ סירתו הקיני 'חי   
      

 18,000.00 1,000.00    18.00 דלמר002 - לש הקיפסל ךא ל"נכ 053 'חי  15.01.0050
      
תקופתל QS םלשומ   יזכרמ ינימ ןגזמ 00085     15.01.0060
תוינכתבו טרפמב רדגומכו  העש ויטב רוריק      
,י ר י ק   ט ט ס ו מ ר ט  , יוביע 'חי ללוכ      
הדיחי ןיב למשחו תדדובמ זג תרנצ  ,  דייאמ      
, הבעמל הלת מ ,תמלשומ תינוציחו תימינפ      
,םיחודיק , הלעתב שימג רוביח   ,זוקינל רוביח      
'וכו , היילת לוענמ ,תודיער ימלוב , םימוטיא      

 30,000.00 15,000.00     2.00 .תוינכותבוטרפמב רדגומכ 'חי   
      
לש הקופתל יזכרמ ינימ ןגזמ ךא ל"נכ     15.01.0070

 60,000.00 12,000.00     5.00 BTU/H,48 000 'חי   
      
לש הקופתל יזכרמ ינימ ןגזמ ךא ל"נכ     15.01.0080

 30,000.00 10,000.00     3.00 BTU/H,36 000 'חי   
      
לש הקופתל יזכרמ ינימ ןגזמ ךא ל"נכ     15.01.0090

 10,000.00 10,000.00     1.00 BTU/H,30 000 'חי   
      
לש הקופתל יזכרמ ינימ ןגזמ ךא ל"נכ     15.01.0100

  8,000.00 8,000.00     1.00 BTU/H,24 000 'חי   
      
      
      
      
      

195,500.00 10.51.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../112 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     112 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
195,500.00 מהעברה      

      
      
H/UTB,21 000  לש הקופתל לצופמ ןגזמ     15.01.0110
,י ר י ק   ט ט ס ו מ ר ט  , יוביע 'חי ללוכ      
הדיחי ןיב למשחו תדדובמ זג תרנצ  ,  דייאמ      
, הבעמלהלת מ ,תמלשומ תינוציחו תימינפ      
ימלוב , םימוטיא ,םיחודיק   ,זוקינל רוביח      
טרפמב רדגומכ 'וכו , היילת לוענמ ,תודיער      

 32,000.00 4,000.00     8.00 תוינכותבו 'חי   
      
005 לש הקופתל לצופמ ןגזמ ךא ל"נכ     15.01.0120

  4,500.00 4,500.00     1.00 רשואמ ע"ש וא הרטקלא תרצות H/UTB,41 'חי   
      
007 לש הקופתל לצופמ ןגזמ ךא ל"נכ     15.01.0130

 10,500.00 3,500.00     3.00 רשואמ ע"ש וא הרטקלא תרצות H/UTB,9 'חי   
      
000 לש הקופתל לצופמ ןגזמ ךא ל"נכ     15.01.0140

  7,000.00 3,500.00     2.00 רשואמ ע"ש וא הרטקלא תרצות H/UTB,8 'חי   
      
.םיתוריש ןולחב ןקתומ היסקאטנו חופמ 21     15.01.0150

  1,000.00 1,000.00     1.00 טווחו הלעפה קספמ ללוכ" רטוק דחוימב טקש 'חי   
      
טקש ןגוא לע הנקתהל היסקאטנו חופמ 6     15.01.0160
קספמ ללוכ דלמר 001 לש הקיפסל דחוימב      

    500.00   500.00     1.00 " רטוק טוויחו הלעפה 'חי   
      
תרבח לש006 / כ"לח ןוניסל תמלשומ תכרעמ     15.01.0170
ףדה םותסש ,חופמ ,ןנסמ ללוכ חונ תבית      
תומיטא תקידב ,תרנצו םיזרב , ץחל םותסשו      
0061 ר"עק ידי לע שרדנכ םלשומ 'וכו      

 75,000.00 25,000.00     3.00 תוינכותב ראותמכו םינקתה ןוכמוHAF 'חי   
      
תרבח לש003 / כ"לח ןוניסל תמלשומ תכרעמ     15.01.0180
ףדה םותסש ,חופמ ,ןנסמ ללוכ חונ תבית      
תומיטא תקידב ,תרנצו םיזרב , ץחל םותסשו      
008 ר"עק ידי לע שרדנכ םלשומ 'וכו      

 20,000.00 20,000.00     1.00 תוינכותב ראותמכו םינקתה ןוכמוHAF 'חי   
346,000.00 דויצ 10.51 כ"הס  

      
ר י ו ו א  י ל י ב ו מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
רדגומכו ךומנ ץחל ןבלוגמ חפמ תולעת     15.02.0010

100,000.00   100.00 1,000.00 .טרפמב ר"מ   
      
ג"ק 42 לקשמ 1" יבועב )ינוצח( ימרט דודיב     15.02.0020

  2,500.00    50.00    50.00 .דחוימה טרפמב רדגומכ ק"מל ר"מ   
      
      
      

102,500.00 20.51.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../113 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     113 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
102,500.00 מהעברה      

      
      
גק 42 לקשמ 1" יבועב )ימינפ(  יטסוקא דודיב     15.02.0030
רדגומכ RENIL CINOS סופיטמ ק"מל      

 30,000.00    50.00   600.00 .טרפימב ר"מ   
      
הלעתל תעבורמ הלעתמ האיצי ןוראוצ רזיבא     15.02.0040

  3,600.00   120.00    30.00 דדובמ הלוגע 'חי   
      
8" ימינפ רטוקב הלוגע השימג ריוא תלעת     15.02.0050

  2,100.00    70.00    30.00 תוינכתבו דחוימה טרפמב רדגומכ תדדובמ רטמ   
      

  2,100.00    70.00    30.00 01" רטוקב ל "נכ רטמ  15.02.0060
      

  1,400.00    70.00    20.00 6" רטוקב ל"נכ רטמ  15.02.0070
      
עובצ וא/ו זיידונא  םוינימולאמ רזוח ריוא סירת     15.02.0080
תונוש תודימב תומכ תסוו ללוכ רשואמ ןווגב      
רדגומכ )ר"מ 1.0 םומינימ - ראווצ ר"מ(      

    800.00   800.00     1.00 תוינכתבו דחוימה טרפמב ר"מ   
      

  8,000.00 1,000.00     8.00 קוריפל ןנסמ םע רזוח ריוא סירת ל"נכ ר"מ  15.02.0090
      
עברא יתרקת ריווא תקפסאל םיסירת ל"נכ     15.02.0100

  8,000.00 1,000.00     8.00 . יכרד ר"מ   
      
עברא יתרקת ריווא תקפסאל םיסירת ל"נכ 16     15.02.0110
16 / - חירא תודימל םילוש תמלשה ללוכ יכרד      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .ראוצ ר"מ יפל דדמנ ר"מ   
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 .ברעו יתש יריק ריווא תקפסאל םיסירת ל"נכ ר"מ  15.02.0120
      
תמגודכ םילוגע ריווא תקפסאל םיסירת ל"נכ     15.02.0130
003 לש ראווצ רטוקב1 םגד דעי ירזפמ תרצות      

  1,000.00   500.00     2.00 DO תומכ תסו ללוכו מ"מ 'חי   
      
רטוקב םילוגע ריווא תקפסאל םיסירת ל"נכ     15.02.0140

    300.00   150.00     2.00 מ"מ 002 לש ראווצ 'חי   
      
חצ ריווא תקפסא וא םיתורישל הקיני סירת 6     15.02.0150

  8,000.00   200.00    40.00 דעי תמגודכ ןנווכתמ" רטוק לוגע 'חי   
      

  3,500.00   700.00     5.00 " רטוקב ר"עקפ רשואמ רפרפ ףוגמ 8 'חי  15.02.0160
      
תרוקיב חתפ ללוכ ,ריוא תולעתב ןשע רפמד     15.02.0170
םומינימ( תונוש תודימב תיכוכז רמצמ דודיבו      

    750.00 1,500.00     0.50 )ר"מ 52.0 ר"מ   
      
      
      

174,250.00 20.51.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../114 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     114 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
174,250.00 מהעברה      

      
      
עונמ תנקתה רובע ןשע רפמדל תפסות     15.02.0180
תיחול ,ןומיסל רזע עגמ ,ריזחמ ץיפק ,ילמשח      
ראותמכ ,למשח חולל טוויחו רוטינו תרושקת      

  2,800.00 1,400.00     2.00 .טרפמב 'חי   
177,050.00 ריווא יליבומ 20.51 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
חול םג תללוכה תמלשומ למשח תכרעמ     15.03.0010
היצלטסניא ללוכ ףדנמל , קוחרמ הלעפה      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק תילמשח  
  3,000.00 למשח תודובע 30.51 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
תועצמאב 1001 ןקת יפל תוקידב עוציב     15.04.0010
דע שרדנה לכ ללוכ ,   תכמסומ הדבעמ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 .רושיאה תגשהל 'חי   
      
ללוכ תמלשומ הפשא רדחל רוריק תכרעמ     15.04.0020
ש"לקק 005,1 לש הקופתל ,יוביע 'חי ,דייאמ      
,תדדובמ זג תרנצ , )צ"מ 41 רדח 'פמט(      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק למשח חול ןכו זוקינו למשח  
 13,000.00 תונוש 40.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

539,050.00 ריוא גוזימ ינקתימ 51 - קרפ 51 כ"הס  
קובץ: 12585   .../115 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     115 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
הלוגרפ , םידומעל הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0010
, םייעוצקמ םיליפורפ היושע , תוגרדמו      
, ןוגיע יחפ , רשק יחפ , םיעבורמ םיליפורפ      
תוברל  עובצו ןבלוגמ לכה . ןוגיע יגרבו םיגרב      
המרב לכה ,םינוש םייבועב םיחפ תורוק      

342,000.00 19,000.00    18.00 . דחוימה טרפמב טרופמכ ,תדחוימו תיתוכיא ןוט   
      
עובצו ןבלוגמ מ"מ 6 יסיסב יבועב גורמ חפ     19.01.0020

 40,000.00   800.00    50.00 . םיטסדופב דחוימה טרפמה יפל ר"מ   
      

 63,000.00   900.00    70.00 . הסירפב הדידמ . תוגרדמב ךא , ל"נכ ר"מ  19.01.0030
      
, מ"ס 061 הבוגב חפ הפוחמ הדלפ הקעמ     19.01.0040
תוינכותב םיטרפ יפל לכה . די זחאמ תוברל      
עובצו ןבלוגמ . היצקורטסנוקהו תולכירדאה      

162,000.00 1,800.00    90.00 . דחוימה טרפמה יפל רטמ   
607,000.00 שרח תורגסמ 10.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

607,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  
קובץ: 12585   .../116 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     116 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ם י ת ו ר י ש  ת ו צ י ח מ  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
)םידדצה ינשב( תוימורק-דח סבג תוציחמ     22.01.0010
הליסמ םע ,מ"מ 59-001 לש ללוכ יבועב      
, ןבלוגמ הדלפ חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע      

 19,800.00   165.00   120.00 .העיבצל ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה ר"מ   
      
)םידדצה ינשב( תוימורק-דח סבג תוציחמ     22.01.0020
הנוילע הליסמ םע ,מ"מ 051 לש ללוכ יבועב      
דע לכה , ןבלוגמ הדלפ חפמ םיבצינו הנותחתו      

  8,325.00   185.00    45.00 .העיבצל ןכומ ,םלשומ רמג ר"מ   
      
וד ןפוד רובע סבג תוציחמל ריחמ תפסות     22.01.0030

 12,210.00    37.00   330.00 )דחא דצב( תימורק ר"מ   
      
דימע סבג חול רובע סבג תוציחמל תפסות     22.01.0040

  1,155.00    11.00   105.00 .ליגר סבג חול םוקמב דחא דצב )קורי( םימ ר"מ   
      
י"ע יטסוקא דודיב רובע סבג תוציחמל תפסות     22.01.0050

  3,600.00    30.00   120.00 ק"מ/ג"ק 42 לקשמב 2" יבועב תיכוכז רמצ ר"מ   
      
דודיב רובע ,דטס וד סבג תוציחמל תפסות     22.01.0060
08 לקשמב 3" יבועב םיעלס רמצ י"ע יטסוקא      

  2,925.00    65.00    45.00 .ק"מ/ג"ק ר"מ   
      
סופיט 1 'סמ ןג תתיכ םיתוריש יאת תוציחמ     22.01.0110

 11,500.00 11,500.00     1.00 םישעותמ םיטנמלא תמישרב 1.1 -תמ 'חי   
      
סופיט 2 'סמ ןג תתיכ םיתוריש יאת תוציחמ     22.01.0120

 11,050.00 11,050.00     1.00 םישעותמ םיטנמלא תמישרב 2.1 -תמ 'חי   
      
סופיט 3 'סמ ןג תתיכ םיתוריש יאת תוציחמ     22.01.0130

  5,400.00 5,400.00     1.00 םישעותמ םיטנמלא תמישרב 3.1 -תמ 'חי   
      
3 'סמ ןג תתיכב םיכנ יתוריש את תוציחמ     22.01.0140

  5,670.00 5,670.00     1.00 םישעותמ םיטנמלא תמישרב 4.1 -תמ סופיט 'חי   
      
סופיט 4 'סמ ןג תתיכ םיתוריש יאת תוציחמ     22.01.0150

 11,050.00 11,050.00     1.00 םישעותמ םיטנמלא תמישרב 5.1 -תמ 'חי   
      
תונועמ - תוטועפ תתיכ םיתוריש יאת תוציחמ     22.01.0160
םיטנמלא תמישרב 6.1 -תמ סופיט םוי      

    850.00   850.00     1.00 םישעותמ 'חי   
      
תונועמ - םידלי תתיכ םיתוריש יאת תוציחמ     22.01.0170
םיטנמלא תמישרב 7.1 -תמ סופיט םוי      

  8,100.00 8,100.00     1.00 םישעותמ 'חי   
101,635.00 םיתוריש תוציחמ 10.22 כ"הס  

      
קובץ: 12585   .../117 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     117 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י כ נ  י ת ו ר י ש ל  ם י ר ז י ב א  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
סופיט םיכנ יתורישל תממורתמ הזיחא תידי     22.02.0310

 10,500.00 1,500.00     7.00 םישעותמ םיטנמלא תמישרב 1.3 -תמ 'חי   
      
סופיט םיכנ יתוריש אתל העובק הזיחא תידי     22.02.0320

  5,950.00   850.00     7.00 םישעותמ םיטנמלא תמישרב 2.3 -תמ 'חי   
      
-תמ סופיט םיכנ יתוריש תלדל הזיחא תידי     22.02.0330

  2,590.00   370.00     7.00 םישעותמ םיטנמלא תמישרב 3.3 'חי   
 19,040.00 םיכנ יתורישל םירזיבא 20.22 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  30.22 ק ר פ  ת ת       
      
0 המוק מ"ממב תוכרעמ תרתסהל תותלד     22.03.0410

  9,700.00 9,700.00     1.00 םישעותמ םיטנמלא תמישרב 1.4 -תמ סופיט 'חי   
      
תוחא רדח מ"ממב תוכרעמ תרתסהל תותלד     22.03.0420
םיטנמלא תמישרב 2.4 -תמ סופיט 1 המוק      

  6,800.00 6,800.00     1.00 םישעותמ 'חי   
      
םידלי ינג מ"ממב תוכרעמ תרתסהל תותלד     22.03.0430
םיטנמלא תמישרב 3.4 -תמ סופיט  1 המוק      

  4,250.00 4,250.00     1.00 םישעותמ 'חי   
      
2 המוק  מ"ממב תוכרעמ תרתסהל תותלד     22.03.0440

  5,300.00 5,300.00     1.00 םישעותמ םיטנמלא תמישרב 4.4 -תמ סופיט 'חי   
      
המוק מ"ממב תוכרעמ תרתסהל תותלד     22.03.0450

  4,250.00 4,250.00     1.00 םישעותמ םיטנמלא תמישרב 5.4 -תמ סופיט3 'חי   
      
M 3/92 יטסוקא ררוחמ ץע תוחול יופיח     22.03.1000
    KITSUKAPOT תרבח לש ODERC וא  
תמישרב GN-1 טרפ יפל ,רינרופ רמג .ע"וש      

 15,000.00   750.00    20.00 םיטרפ ר"מ   
      
6/8 הפסרט לש LPH  חולב לספסו ריק יופיח     22.03.1100
תריחב יפל ןווגב ע"ש וא סקמרדנופ וא מ"מ      

 11,250.00   750.00    15.00 םיטרפ תמישרב GN-10 טרפ יפל ,לכירדאה ר"מ   
 56,550.00 תונוש 30.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 12585   .../118 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     118 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ח ו ל מ  ת ב ת ו ת  ה ר ק ת  80.22 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו  ם י ל ר נ י מ       
      
תוחולמ העוקש יצח תכמנומ תיטסוקא הרקת     22.08.0010
תודימב ע"ש וא "'גטנוודא" וא "הנידג ןופוקא"      
רוביח ליפורפ תוברל CRN=9.0, מ"ס 06/06      
הילת יליפורפ ,)םירניסה דיל וא L+Z יפקיה(      
1-ת סופיט י"פע לכה ,ידכו 51T גוסמ      

 86,400.00   270.00   320.00 .רמג תמישרב ר"מ   
      
ןופוקא" תוחולמ תכמנומ תיטסוקא הרקת     22.08.0020
06/06 תודימב ע"ש וא "'גטנוודא" וא "הנידג      
יפקיה( רוביח ליפורפ תוברל CRN=9.0, מ"ס      
    L+Z גוסמ הילת יליפורפ ,)םירניסה דיל וא  

109,200.00   260.00   420.00 .רמג תמישרב 2-ת סופיט י"פע לכה ,ידכו 51T ר"מ   
      
ץוח יאנתל הדימע תכמנומ תיטסוקא הרקת     22.08.0030
תרצות דנלטרופ טנמצו חושא ץע רמצ יחיראמ      
תודימב ע"ש וא TKETDLORT םגד ,קרמנד      
תוברל 1M-COV ),9.0=CRN( מ"ס 021/06      
רניס ,ידכו 6DC0 גוסמ יפקיה רוביח יליפורפ      
לש תוביטר החודו םימ דימע יפקיה עובצ סבג      
י"פע םלשומ רמג דע לכה ,ע"ש וא דנוברוא      
חטש י"פע הדידמה .רמג תמישרב 3-ת סופיט      

114,750.00   450.00   255.00 .לכירדאה תריחבל םינווגב יקפוא לטה ר"מ   
      
תוחולמ העוקש יצח תכמנומ תיטסוקא הרקת     22.08.0040
תודימב ע"ש וא "'גטנוודא" וא "הנידג ןופוקא"      
ליפורפ תוברל CRN=9.0, מ"ס 021/06      
יליפורפ ,)םירניסה דיל וא L+Z יפקיה( רוביח      
4-ת סופיט י"פע לכה ,ידכו 51T גוסמ הילת      

 66,700.00   290.00   230.00 .רמג תמישרב ר"מ   
      
)ינורקימ רוריחב( ררוחמ חפ ישגמ תרקת     22.08.0050
ינרזמ תוברל ,מ"ס 03 בחורב עובצו ןוולוגמ      
ןליתאילופב םיפוטע 2" יבועב םיעלס רמצ      
יטנמלא ,םיאשונה םיליפורפ תא ,קילד יתלב      
,תוריק וא םירניסה דיל םינתיוז רמגו הילתה      

 16,800.00   280.00    60.00 .רמג תמשירב 5-ת סויט י"פע לכה ר"מ   
      
תונוש תורקת םע תבלושמ סבג תוחולמ הרקת     22.08.0060
גוס לכמ םירנס( תיכנא-תיקפוא הריגס וא/ו      
דע לכה ,לטכפשו היצקורטסנוק תוברל ,)אוהש      
6-תסופיט י"פע העיבצל ןכומ םלשומ רמג      
יקפוא לטה חטש י"פע הדידמה .רמג תמישרב      

101,850.00   210.00   485.00 .לכירדאה תריחבל םינווגב ר"מ   
      
      
      
      
      

495,700.00 80.22.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../119 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     119 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
495,700.00 מהעברה      

      
      
יצח מ"ס 06/06 םילרנימ םיחירא תרקת     22.08.0080
,ר"עקפ טרפמ י"פע הילתב AMITLU םיעוקש      
רמג דע לכה ,'דכו רוביח יליפורפ תוברל      

 38,400.00   240.00   160.00 .רמג תמישרב 8-ת סופיט י"פע םלשומ ר"מ   
534,100.00 תונושו םילרנימ תוחולמ תבתות הרקת 80.22 כ"הס  

      
ט נ מ צ  ת ו ח ו ל מ  י ו פ י ח  90.22 ק ר פ  ת ת       
      
,עובצ לנאפ הווקא תוחול י"ע ץוח תוריק יופיח     22.09.0010
דע לכה ,ריקל תקזוחמ היצקורטסנוק תוברל      

  9,460.00   430.00    22.00 תולכירדא יטרפ י"פע םלשומ רמג ר"מ   
  9,460.00 טנמצ תוחולמ יופיח 90.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

720,785.00 ןינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס  
קובץ: 12585   .../120 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     120 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א  י ו ל י ג ו  י ו ב י כ  ת ו ד ו ב ע  43 ק ר פ       
      
ש א  י ו ל י ג  ת ו ד ו ב ע  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
חפנב למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     34.02.0020
לכימ ,ק"מ 9 לש חפנב זג :תללוכה ק"מ 9 דע      
םירבוחמ( םיאלג גוז 002MF, וא III SFAN זג      
םיריחנהןיב תרנצ ,הזתה יריחנ ,)הבלצהב      

126,720.00 5,760.00    22.00 טווחו לכימהו 'חי   
      
םאתהב NESLIK שא יוביכו יוליג תזכר     34.02.0030
,תנעוממ ,תבשחוממ יוליג תזכר ,טרפמל      
םורח תזירכ תבלושמ ,תובותכ 005 תלוביק      

 84,000.00 42,000.00     2.00 'פמוק םיאבכ ןופלטו  
      
תינשמ NESLIK שא יוביכו יוליג תזכר     34.02.0040

 13,500.00 4,500.00     3.00 'פמוק דחוימה טרפמל םאתהב  
      
לדבה אלל ,שא יוליג תזכרל יטמוטוא ןגייח     34.02.0050
לכ ללוכ םיגוחה רפסמבו תזכרה לדוגב      

  2,340.00   780.00     3.00 'פמוק דחוימה טרפמב טרופמה  
      
,ןעוממ ,יגולנא ,היצזינוי גוסמ ןשע יאלג     34.02.0060

 79,350.00   345.00   230.00 טרופמכ 'חי   
      
םלשומ רוביח ללוכ גוזימ תולעתל ןשע יאלג     34.02.0080

 16,500.00 2,750.00     6.00 ריווא תמירז תתחפהו הנגה תאספוקו 'חי   
      
זג תלועפל ו/וא םי/אלג תלועפל ןומיס תרונמ     34.02.0090

 14,200.00   142.00   100.00 טרופמכ ,יוביכ 'חי   
      
יוליג תכרעמ תלעפהל ןעוממ םורח ינדי ןצחל     34.02.0100
תידי םע שא יוביכ תכרעמ תלעפהל ו/וא שא      
תבותכ תדיחי םעו TESER-ל חתפמו הכישמ      

  3,120.00   260.00    12.00 טרופמכ תילרגטניא 'חי   
      
רשי חתמ טלוו 42 ירלודומ ןעוממ הקעזא רפוצ     34.02.0110
ץנצנ ללוכ ,הנבמה ךותב ,רטמ 3-ל יב.יד 89      

  7,260.00   363.00    20.00 טרפמב טרופמכ NESLIK  תרבח לש 'חי   
      

    920.00   460.00     2.00 םימ ןגומ ךא ל"נכ 'חי  34.02.0120
      
תוברל זרב וא המירז קספמ לש םלשומ רוביח     34.02.0130

  3,024.00   378.00     8.00 רזעה ירמוח 'חי   
      
      
      
      
      
      

350,934.00 20.43.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../121 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     121 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
350,934.00 מהעברה      

      
      
טרפ ,טרפמ י"פע םלשומ םיאבכ לנאפ     34.02.0140
םוריח תקספה ינצחל לכ ללוכה ץעוי תושירדו      
ןופורקמ ללוכ ,שא תניסח הליבכב םיטווחמ      
ללוכ שא תזכר תכרעמל םלשומ רוביח הזירכ      
קותינ ללוכ לנאפ .תמלשומ הלעפהל דויצהלכ      
'עמ ,ןשע רורחש תונולחו חופמ תלעפה ,י"חח      
םאתהב ןומיס תורונ .TTP ןופורקמו הזירכ      

 10,000.00 5,000.00     2.00 'פמוק טרופמכ ןקתה תושירדל  
      
םאתהב שא יוליג תזכר תלעפהל רוביח סיטרכ     34.02.0150
G.W וא SF גוסמ םירלקנירפס תלעפהל      
םע םואיתבו תינכותל םאתהב טלפמוק טווחמ      

  4,400.00   550.00     8.00 היצלטסניאה ץעוי 'חי   
      

 16,000.00 2,000.00     8.00 ןיפ עקת םע תרפרופש םיאבכ ןופלט 'חי  34.02.0161
      

  9,600.00 1,200.00     8.00 םודא דיחי םיאבכ ןופלטל זגרא 'חי  34.02.0162
      

  3,600.00   450.00     8.00 םיאבכ ןופלטל תיתמוק תבותכ 'חי  34.02.0163
394,534.00 שא יוליג תודובע 20.43 כ"הס  

      
ם י מ ב  ש א  י ו ב י כ  ת כ ר ע מ  50.43 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ב  ם י ר ל ק נ י ר פ ס       
      
A יאקירמא ןקת יפל םינבלוגמ הדלפ תורונצ     34.05.0010
    597.A-MTSםירבחמב םירבוחמ01  לאוידקס  
,םיחפס ,םירזיבא תוברל פא-קווק םיינכמ      

  6,000.00   300.00    20.00 3" רטוקב תורונצ .עבצו םילתמ רטמ   
      

  9,900.00   110.00    90.00 2." רטוקב לבא ל''נכ תורונצ רטמ  34.05.0020
      

 50,000.00   100.00   500.00 5.1." רטוקב לבא ל''נכ תורונצ רטמ  34.05.0030
      
לאוידקס רפת אלל ןבלוגמ הדלפ רונצ     34.05.0040

 30,000.00   100.00   300.00 1." רטוק ,תוגרבה רבוחמ04 רטמ   
      
רבעמ ,ןולפט םטא "ביגש" תרצות ירודכ ףוגמ     34.05.0050
וא טורח הדלפ דרוקר תוברל 002  הרדס אלמ      

    960.00   120.00     8.00 1" רטוקב ע"וש 'חי   
      
,םימ ןומעפ ,םירטמונמ תוברל4, " הקעזא זרב     34.05.0060
רטוקמ םירבעמ ,םינגוא ,זוקנ זרב המילב את      
.MF/LU תרשואמ .םישורדה םיפוגמהו ,רטוקל      

  6,000.00 6,000.00     1.00 טרופמכ 'חי   
      
      
      

102,860.00 50.43.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../122 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     122 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
102,860.00 מהעברה      

      
      
ךרע הווש ואOCBIN  תרצות רפרפ ףוגמ     34.05.0070
םינגואו הערתא גתמ ללוכMF/LU  רשואמ      

  3,000.00 1,000.00     3.00 3." רטוקב ףוגמ פא קווק ירוביח וא םיידגנ 'חי   
      
ד"ממ ריק ךרד תרנצ רבעמל דעוימ רזיבא     34.05.0080
רוניצלTCM  תמגודכ א"גה י"ע  רשואמ      

  1,600.00   400.00     4.00 1 2/1." רטוקב 'חי   
      
רזוחלא םותסש תללוכה תיתמוק תכרעמ     34.05.0090
ירוביח 3 " רטוקבMF/LU  רשואמ ףדמ סופיט      

 12,000.00 3,000.00     4.00 .זוקינו הקידב זרב םירטמונמ ללוכ פא קיוק 'חי   
      
LU\MF  רשואמ ילמשח המירז קספמ     34.05.0100
    CDV42 םואת תוברל"4/"3   וק לע ןקתומ  

  2,000.00   500.00     4.00 .טלפמוק יוליגה ןלבק םע טוויחה 'חי   
      
הלקסMF  שא יוביכל רשואמ ןירצילג ץחל דמ     34.05.0110

  1,250.00   250.00     5.00 ".4 'חי   
      
םירלקנירפס תכרעמ זוקינו הקידב זרב     34.05.0120

  3,600.00   900.00     4.00 5.1." רטוק A. 0001-F.G תמגודכ 'חי   
      
הפוצמK C=6.5 ?86  יביטרוקד רלקנירפס     34.05.0130
1?2" רטוקב הריהמ הבוגת גוסמ לקינ םורכ      
תוברל הטזור ללוכ תיטסוקא הרקתב עוקש      
תורקתב יפוסה םוקימל המאתהה תודובע      

 17,000.00   100.00   170.00 .תויטסוקאה 'חי   
      
סופיט רלקנירפס     34.05.0140
    TNEDNEP/THGIRPUהריהמ הבוגת  
.פמטב חתפנ K=6.5  1?2" רטוקב      

  1,500.00    75.00    20.00 .למשח תולעת ךרואלו םינוינחב.C?86 'חי   
      

    600.00    75.00     8.00 .ל"נכ ראשה לכ ידיצ סופיט םירלקנירפס 'חי  34.05.0150
      
MF/LU רשואמ1 " רטוק הטסורינמ שימג רונצ     34.05.0160

 15,000.00   100.00   150.00 . 'חי   
      
תכרעמ עוציבל םינקתה ןוכמ  תקידב     34.05.0170
לככ 1 קלח6951  ןקתל םאתהב םירלקנירפסה      

 10,000.00 10,000.00     1.00 .רשואמ יפוס ח''וד תלבקל דע שרדייש 'חי   
170,410.00 ןיינבב םירלקנירפס םימב שא יוביכ תכרעמ 50.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 12585   .../123 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     123 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ע ו י ( ש א  י ו ב י כ  60.43 ק ר פ  ת ת       
)ה י צ ל ט ס נ י א       
      
ריצ לע ןולגלג תללוכה שא יובכ תדוקנ     34.06.0010
ךרואב 4/3 " ימוג רונצ םע ינוויכ בר בבותסמ      
זרבו ישומיש בר ןוליס סוסיר קנזמ ,''מ 03      
הפירשזרב ללוכו 1 " רטוקב הריהמ החיתפ      

  4,400.00 1,100.00     4.00 ."ץרוטש" סופט דמצמ יצח םע 2 " רטוקב 'חי   
      
השבי הקבא ףטמ ללוכ שא יוביכ ןוראב דויצ     34.06.0020
תורוניצ ינשו 2 " ישומיש בר סוסיר קנזמ ג''ק6      

  3,000.00   750.00     4.00 .א''כ א''מ 51  ךרואב 2 " דב 'חי   
      

  2,000.00   500.00     4.00 03/09/031  יוביכ תדמעל חפ ןורא 'חי  34.06.0030
      
" רוניצ םע ןולגלג תוללוכ שא יוביכ 'קנ     34.06.0040
החיתפ זרבו סוסר קנזמו 'מ03  ךרואב4/3      

  2,250.00   750.00     3.00 1"  הריהמ 'חי   
      
3 " ףקז לע תוגרדמה ירדחב 2 " הפירש זרב     34.06.0050

  1,400.00   350.00     4.00 ץרוטש ירבחמ תוברל 'חי   
      
אלל םינבלוגמ תורוניצמ שא יוביכ תורוניצ     34.06.0060
לכ תוברל ,םייולג םירבועה 04"  לוידקס" רפת      
יופיצ .םישורדה םילתמה ,םיחפסה      
    LAG-CPA וכו ךותירב תרנצ ירוביח'  

 10,400.00   260.00    40.00 3" רטוקב תורוניצ טרפמבראותמה רטמ   
      
אלל םינבלוגמ תורוניצמ שא יוביכ תורוניצ     34.06.0070
לכ תוברל ,םייולג םירבועה04"  לוידקס" רפת      
יופיצ .םישורדה םילתמה ,םיחפסה      
    LAG-CPA ראותמה 'וכו ךותירב תרנצ ירוביח  

    700.00   140.00     5.00 2" רטוקב תורוניצ טרפמב רטמ   
      

    450.00    90.00     5.00 1" רטוקב לבא ל"נכ תורוניצ רטמ  34.06.0080
 24,600.00 )היצלטסניא ץעוי( שא יוביכ 60.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

589,544.00 שא יוליגו יוביכ תודובע 43 כ"הס  
קובץ: 12585   .../124 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     124 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ז י ר כ  ת ו ד ו ב ע  53 ק ר פ       
      
ם ו ר ח  ת ז י ר כ  ת ו כ ר ע מ  10.53 ק ר פ  ת ת       
י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ ו  ם י א ב כ  ן ו פ ל ט  ם ע  ב ל ו ש מ       
ן ש ע /ש א       
      
תכרעמ היהת ןיינבב הזירכה תכרעמ      
ןקתב תדמועה שא יוליג תכרעמב תבלושמה      
אלמ ןפואב קשממתת תכרעמה .LU תושירדבו      
םילוצליצה תכרעמלו ןיינבה לש עמשה 'עמל      
המרב היהי םילוקמרה .רפסה תיב לש      
םיאתהל ןלבקה לע .הקיזומ תעמשהל תוכיאבו      
.טרפמב שרדנל םאתהב 'עמה תא      
      
הרקבה זכרמב תבלושמ תישאר הזירכ תדמע     35.01.0030
01 תרבעהל ילאטיגיד תועדוה ללוחמ תללוכה      
ןופורקימ ללוכ תוחפל תויטמוטוא תועדוה      

 19,500.00 19,500.00     1.00 טרופמכ י"תמו LU רשואמ ימינפ 'חי   
      
W0002 לש קפסה לעב ילטיגיד קפסה רבגמ     35.01.0040
זראמה( זראמ ךותב הנקתהל םאתומ תוחפל      
ריחמה .0221 ןקת יפל )קפסה ריחמב לולכ      
םילוצליצ ןועשו םילוצליצ בשחמ ללוכ      
טנרטניאלו וידרל ,תכרעמל ןרכנוסמהילטיגיד      

 25,000.00 12,500.00     2.00 טרופמכ 'חי   
      
הטילשה זכרמב םירוזא גותימו הטילש תדיחי     35.01.0050
,ימוקמ ןופורקימ תוברל ,תוחפל םירוזא 42 -ל      
דסמב וא הרקב ןחלושב הנקתהל תמאתומ      

  8,500.00 8,500.00     1.00 טרופמכ דויצ 'חי   
      
לע ןקתומ ROODNI ימינפ לוקמר     35.01.0060
הרקתב ןקתומ וא היצקורטסנוק/חיט      
אספוק םע W02 דע קפסהב .סבג/תיטסוקא      
לוקמרה .וק יאנש תוברל ,המיאתמ תירוחא      
הזירכה תכרעמ רובע בלושמ לוקמר הווהי      
טווחי לוקמרה .םילוצליצה תכרעמו ןיינבב      

  9,000.00   200.00    45.00 ויקלח לכ לע 0221 ןקתל םאתהב 'חי   
      
ץוח תנקתהל 56PI תמרב םימ ןגומ ךא ל"נכ     35.01.0070

  1,600.00   400.00     4.00 וק יאנש תוברל 'חי   
      
קפסהה ירבגמ יוביגל םירבצמ ללוכ חכ קפס     35.01.0080
YBDNATS+ 03 -ב תוחפל תועש 84 ךשמל      

  5,420.00 5,420.00     1.00 הלעפה ןמזב תוקד 'חי   
      

  5,230.00 5,230.00     1.00 )םיצנצנ 01-8( םיצנצנ ןורכנס תדיחי 'חי  35.01.0090
      
ירוזא י"פע םילוקמר תלעפהל תבותכ תדיחי     35.01.0100

    450.00   450.00     1.00 הזירכ 'חי   
 74,700.00 10.53.20 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 12585   .../125 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     125 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 74,700.00 מהעברה      

      
      
ירוזא י"פע םיצנצנ תלעפהל תבותכ תדיחי     35.01.0110

    450.00   450.00     1.00 הזירכ 'חי   
      
תוברל ,TTP םע תקחורמ ןופורקימ תדיחי     35.01.0120
תבותכ תדיחי ללוכ הפוקש תלד םע זראמ      

  3,900.00 1,950.00     2.00 רתאב הדיחיה םוקימ יוהיזל 'חי   
      
תרונמ תפסות ןיגב ןופורקימל ריחמ תפסות     35.01.0130

    400.00   200.00     2.00 "סופת" בצמל ןומיס 'חי   
 79,450.00 ןשע/שא יוליג תוכרעמו םיאבכ ןופלט םע בלושמ םורח תזירכ תוכרעמ 10.53 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 79,450.00 הזירכ תודובע 53 כ"הס  
קובץ: 12585   .../126 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     126 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
,ם י ע צ מ  ,ן ו ש י ד  י ר מ ו ח  30.04 ק ר פ  ת ת       
ם י ע ל ס ו  ם י י ו פ י ח       
      
הליפנ יחטשמל  עצמכ שמשמה יקנ לוח     40.03.0020
םיפוגו תלוספמ יקנ ,קחשמ ינקתמ ירתאב      
םינקתה ןוכמ ןקתל םאתהב ,חולמ וניאשו םירז      

  2,700.00   135.00    20.00 .רושייו רוזיפ ללוכ ,קחשמ ינקתמל ק"מ   
      
גוסמ ןוטב תרקת ג"ע היחמצל לודיג עצמ     40.03.0050
ףוט תובכש םע בברועמ ,"'2  טיילרפ"      

 15,200.00   380.00    40.00 .רושייו רוזיפ ללוכ ,דרפנב תודדמנה ק"מ   
      
ףוט - ןוטב תרקת ג"ע היחמצל לודיג עצמ     40.03.0051
לובכ םע בברועמ ,0 - 02 הנתשמ לדוגב      

 11,600.00   290.00    40.00 .רושייו רוזיפ ללוכ ,02 % רועישב ק"מ   
      
ןירג" תרצות "יעוצקמ םחות" םגד אשד לבוג     40.03.0250
םוחיתל ,מ"ס 31 הבוגב ,ע"ש וא "טניופ      
,ב"ויכו ץצח ,ףוט ,לחנ יקולח יופיחב םיחטשמ      

  1,500.00    30.00    50.00 .לזרב תודתי םע עקרקב םיקוזיח ללוכ רטמ   
 31,000.00 םיעלסו םייופיח ,םיעצמ ,ןושיד ירמוח 30.04 כ"הס  

      
,ם י פ ו צ י ר  ,ה פ ש  י נ ב א  40.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ ו  ם י צ ע ל  ת ו מ ו ג       
      
וקפוסיש םורט ןוטבמ םיטנמלאה לכ : תורעה      
.ילארשי ןקת ות ילעב תויהל םיבייח ןלבקה י"ע      
      
םינושה םיימורטה םיטנמלאהו םיפוצירה לכ      
י"ע וקפוסיש וא ןלבקה י"ע וקפוסיש ןוטבמ      
םריחמב וללכי הייריעה ןסחממ ןלבקל הייריעה      
רתאב םתקירפו םתרבעה, םתסמעה םג      
.הדובעה      
      
גוסמ ןגה ינבאו הפשה ינבא יפיעס לכב      
תיעבט עקרקב הריפח ללוכ ריחמה ,והשלכ      
םינבאה תקפסא, ךרד תרוצ תנכה, עצמב וא/ו      
ףיעס ןהל דחוי אל םא הניפ ינבא ללוכ      
,ןוטב בג ,שבי ןוטב ג"ע ןתחנהודרפנב      
הפש ינבא.םיקשימה דוביעו תומלשה ,םירוסינ      
ןג ןבאו 52/71 .כ.ש.א גוסמ תויטרדנטס      
הינב תלוספ תלוכת םע הנייהת 02/01      
םיכרד 'חמ תויחנהל םאתהב תרזחוממ      
.היריעב      
      
      
      
      

40.04.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 12585   .../127 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     127 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,והשלכ גוסמ  ןג ינבא וא/ו הפש  ינבא      
'מ 0.1-מ םירצק םיעטקבו םיסוידר ,תומוקעב      
םינתשמ םיכרואבו תומיאתמ תויווזב ורסוני      
ינבאבשמתשהל  ןיא .ושרדייש 'מ 02.0 - 0.1      
לכ ."וכו תותשק תמלשה ךרוצל תורובש הפש      
הפש ןבא ןיב   ץירח תריגס םיללוכ םיריחמה      
. םייק טלפסא ןיבל      
      
ריחמה ,והשלכ גוסמ םיפוצירה יפיעס לכב      
,םירוסינ ,םיטרפה יפל  יבועב לוח תבכש ללוכ      
,ףוציר ,תוניפ ,םיקשימ דוביע ,תומלשה      
ףוציר ינבא.הרבדה ירמוחו םיסוסיר      
ינבא ןכו 02/02 ו 02/01 תודימב תויטרדנטס      
הנייהת תונוש תודימב "וטנרט" גוסמ ףוציר      
םאתהב תרזחוממ הינב תלוספ תלוכת םע      
םיימורט םיטנמלא.היריעב םיכרד 'חמ תויחנהל      
ןומיסל םידעוימו תוכרדמב םיננכותמה      
תעוצרבש "וטנרט" גוסמ ףוציר :ןוגכ השגדהו      
הנווכהו ןומיס ינבא ,תוכרדמב םינקתמה      
תומוג ,םיימורט םיקבח ,היאר ייוקללו םירוויעל      
סיסב לע ריהב רופא ןווגב ויהי ,'דכו םיצעל      
ןבל טנמצ      
      
ינשב רמג םע הקפסא ללוכ הפש ינבא ריחמ      
.דצו תיזח ,ןבאה לש םידדצ      
      
יסיסב   חטש זוזיקב( וטנ היהת הדידמה      
ריחמה )'דכו םיסכמ , תוגורע, הרואת ידומע      
תורבחתה ,םיננכותמ םיהבגל המאתה ללוכ      
ןוטב תקיציב תומלשה , םייק ףוצירל      
.ךרוצלםאתהב      
      
רתאה יוקינ תללוכ םיפיעסה לכב הדובעה      
יוניפ רתאל תלוספ לכ יוניפו הדובעה רמגב      
תנגהל דרשמה ידי לע רשואמ תלוספ      
.הנמטה ללוכ  ,הביבסה      
      
הזאפ אלל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.04.0105

  5,580.00    62.00    90.00 .רופא ןווגב רטמ   
      
רומיגב מ"ס 01/02/05 תודימב הבחר ןג ןבא     40.04.0110
ןווגב )דצו תיזח( םידדצ 2 דוביע "ןוטסרקא"      

 12,600.00   140.00    90.00 .ןבל טנמצ סיסב לע והשלכ רטמ   
      
מ"ס 6  יבועב תובלתשמ ןוטב תופצרממ ףוציר     40.04.0500
,02/01 ,02/02  תודימב תוינבלמ וא תויעוביר       

 21,120.00    88.00   240.00 .רופא ןווגב מ"ס 01/01 ר"מ   
      

 39,300.00 40.04.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../128 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     128 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 39,300.00 מהעברה      

      
      
"וטנרט" םגד תובלתשמ ןוטב תופצרממ  ףוציר     40.04.0550
וא ןייטשרקא תרבח תרצות ,תתוסמ רומיגב      
םינוש םינווגבו תודימב ,מ"ס 7 יבועב ,ע"ש      

  2,700.00   135.00    20.00 .ןבל ללוכ ר"מ   
 42,000.00 תוגרדמו םיצעל תומוג ,םיפוציר ,הפש ינבא 40.04 כ"הס  

      
ת ו ר י ק ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  50.04 ק ר פ  ת ת       
ר ד ג       
      
רפעה 'בע לכ  םיללוכ תוריקה יריחמ לכ      
דוסיל הביצח וא/ו הריפח תוברל, תושרדנה      
ןוטב ,תיתש קודיה, הדובעה בחרמלו ריקל,      
גוסמ ןוטב תקיציו הקפסא, םיעצמ ,הזר      
םע 3" רטוקב CVP רוניצמ םיזקנ ,ןויז ללוכ3ב      
דבב הפוטע מ"ס 03/03 ץצח תננסמ      
יולימו קודיהב רזוח יולימ, םיקשימ,ינכטואיג      
רזעה ירמוח תא ןכו ריקה ףרועב זקנמ ירלונרג      
תויחנהל םאתהב לכה . םישורדה      
ונובשח לעו ןלבקה י"ע קסעויש רוטקורטסנוק      
.עוציבה ינפל טקיורפה להנמ רושיאל ואבויו      
      
01 דע יופיח ללוכ ריחמה ,ןבא יופיח יפיעסב      
.םיננכותמה עקרקה ינפל תחתמ מ"ס      
      
קוצי 03-ב ןייוזמ ןוטבמ רחא וא ךמות ריק     40.05.0020
דוביעו ןויז ,הריפח ,רבוע דוסי ללוכ ,רתאב      
ךרוא 'מ 8-4  לכל תוטשפתה ירפת ,ריקה שאר      
רקלק םע הדרפה י"ע תוינכותה יפלו ריקה      
1  לכ 3"  רטוקב זוקינ תורוניצ ,מ"ס 2  יבועב      
תוילכירדאה תוינכותל םאתהב לכה  .'מ      

 60,000.00 1,500.00    40.00 . חקפמה תוארוהו היצקורטסנוקה תוינכתו ק"מ   
 60,000.00 רדג תוריקו םיכמות תוריק 50.04 כ"הס  

      
ח י ט  80.04 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה ללוכ ,םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     40.08.0030
טכילש תבכשו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת      
,ע"ש וא "טלרינ" וא "רובמט" תרצות הנוילע      

 20,480.00   128.00   160.00 .לכירדאה תריחבל יפל הרוטסקטבו ןווגב ר"מ   
 20,480.00 חיט 80.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 12585   .../129 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     129 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י פ צ ר מ ו  ם י ט ל פ ס א  ,ם י ע צ מ  01.04 ק ר פ  ת ת       
ט י ל ו נ ר ג ו  ן ו ט ב       
      
01 יבועב ,רתאב קוצי 02-ב ןייוזמ ןוטב חטשמ     40.10.0070
תניפב ימוג חטשמל תיתשתכ ,מ"ס 8 -      

 18,000.00   120.00   150.00 .רשוכ וא םיקחשמ ר"מ   
 18,000.00 טילונרגו ןוטב יפצרמו םיטלפסא ,םיעצמ 01.04 כ"הס  

      
י ו פ י צ ו  ה ע י ב צ  11.04 ק ר פ  ת ת       
      
וא דחא ןווגב ,ע"ש וא לירקרפוס עבצב העיבצ     40.11.0010
חיט לע ,חקפמה תויחנה יפל ,םינווג רפסמב      
תובכש 2-ו דוסי תבכש ללוכ ,ןוטב וא ץוח      

    560.00    28.00    20.00 .ןרציה תוארוה יפל לכה ,לירקרפוס ר"מ   
    560.00 יופיצו העיבצ 11.04 כ"הס  

      
י מ ו ג  י ח ט ש מ  31.04 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ יטטניס אשד יופיצ םע שימג חטשמ     40.13.0040
    "YALP TRAMS" וא זוע אשד 'בח תרצות  
וניה ריחמה  .מ"מ 02 אשדה יביס הבוג ,ע"ש      
יפ לע שרדנה הליפנ הבוג לכל דיחא      
יפל םינווג 'סמב וא דחא ןווגבאשדה.ןקתה      

161,700.00   330.00   490.00 .לכירדאה תריחב ר"מ   
161,700.00 ימוג יחטשמ 31.04 כ"הס  

      
ק ח ש מ  י נ ק ת מ  99.04 ק ר פ  ת ת       
      
CB7173 - 940004 ELE בלושמ ןקתמ     40.99.0010

296,000.00 74,000.00     4.00 ."הבל" 'חי   
      
ELE 120004  - 8103 רזיילב יציפק ןקתמ     40.99.0015

114,000.00 28,500.00     4.00 ."הבל" 'חי   
      

120,000.00 30,000.00     4.00 ."הבל" P 03 - 070007 M :תובוב תיב 'חי  40.99.0020
      

 30,000.00 10,000.00     3.00 ."הבל" -2*3 - 8999999 ינבלמ לוח זגרא 'חי  40.99.0030
      

 11,000.00 11,000.00     1.00 ."הבל" 8999999 -   3*3 ינבלמ לוח זגרא 'חי  40.99.0050
      

  6,084.00 6,084.00     1.00 'פמוק ."תינג" 8045 ט"קמ עדרפצ הליחז תרהנמ 40.99.0060
      

 11,340.00 11,340.00     1.00 'פמוק .תינג" 1245 ט"קמ ןוליפ יבמד בלושמ ןקתמ 40.99.0070
      

  5,700.00 1,900.00     3.00 'פמוק 3*3 "תינג" 40445162 ט"קמ לוח זגרא 40.99.0080
594,124.00 קחשמ ינקתמ 99.04 כ"הס  

      
      
      

927,864.00 חותיפ 04 כ"הס  
קובץ: 12585   .../130 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     130 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ת ו כ ו מ ס  ,ם י צ ע ל  ר ז ע  ר מ ו ח  10.14 ק ר פ  ת ת       
ם י צ ע ל  ם י נ ג מ ו       
      
רטוקבו 'מ 3 לש יללכ ךרואב ץע תכומס     41.01.0010

    200.00    10.00    20.00 .הטמל דוח םע, מ"ס 5-3 תוחפל הנתשמ 'חי   
    200.00 םיצעל םינגמו תוכומס ,םיצעל רזע רמוח 10.14 כ"הס  

      
ם ו ז י ג ו  ה ת י ר כ  ,ה ק ת ע ה  40.14 ק ר פ  ת ת       
ם י ח י ש ו  ם י צ ע  ת ע י ט נ  ,ם י צ ע       
      
.תוכומס 2-ב ובצויי הלעמו 6 לדוגמ םיצעה לכ      
תופלוקמ תוטוחמ הנייהת םיצעל תוכומס      
םומינימ הבוגבו ,5.2" םומינימ רטוקב תולוגעו      
התיפחי"ע הכומסל ץעה תרישק .'מ 05.2      
ריחמב לולכ בחר הרישק טרסב הלופכ      
תינכת ןלבקה ןיכי הליתשה עוצב רמגב.ץעה      
    EDAM-SA ןימזמה גיצנל הרסמיו תבשחוממ.  
      
תלוספה יוניפו רתאה יוקינ םיללוכ םיריחמה      
.השרומ תלוספ רתאל      
      
,םילכה ,םירמוחה לכ תקפסא םיללוכ םיריחמה      
ןומיס  ,עקרקה  תודובע ,םיחמצה ,םיצעה      
.דחוימה טרפמל םאתהב ,תוירחאו הליתשו      
      
רטוק ,)"הלועמ"( 7 'סמ לדוגב םירחבומ םיצע     41.04.0160

  1,680.00   280.00     6.00 .המדאמ וא רטיל 04 חפנב לכיממ ,5.1" עזג 'חי   
      
חפנב לכיממ ,2" עזג רטוק ,8 'סמ לדוגב םיצע     41.04.0170
'מ 03.2 לוציפה הבוג ,המדאמ וא רטיל 06      

  1,140.00   380.00     3.00 .עקרקהמ 'חי   
      
לדוגב לכימב )םיספטמו םירערע ללוכ( םיחיש     41.04.0403

  4,400.00    20.00   220.00 4. 'חי   
  7,220.00 םיחישו םיצע תעיטנ ,םיצע םוזיגו התירכ ,הקתעה 40.14 כ"הס  

      
ה י י ק ש ה  ת ו ר ו נ י צ  60.14 ק ר פ  ת ת       
      

  1,400.00    28.00    50.00 .01 גרד מ"מ 04 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0015
      

    800.00    16.00    50.00 .6 גרד מ"מ 23 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0025
      

  3,360.00    14.00   240.00 .6 גרד מ"מ 52 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0026
  5,560.00 הייקשה תורוניצ 60.14 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 12585   .../131 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     131 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ף ו ט פ י ט  ת ו ר ו נ י צ  70.14 ק ר פ  ת ת       
      
61 רטוקב תסוומ ילרגטניא ףוטפט תורוניצ      
ללוכ ,טרופמכ תופטפט יחוורמו תוקיפסב מ"מ      
ץחלמ תוסיו םוחת( .בוציי תודתייו םירבחמ      
.)רב 5.3 ץחל דעו רב 5.0      
      
הקיפסב מ"מ 61 רטוקב תסוומ ףוטפט רוניצ     41.07.0011

    720.00     4.50   160.00 .מ"ס 08-05 לכ חוורמ ש/ל 6.1 - ש/ל 3.2 לש רטמ   
      
הקיפסב מ"מ 61 רטוקב תסוומ ףוטפט רוניצ     41.07.0012

    420.00     4.20   100.00 .מ"ס 001-08 לכ חוורמ ש/ל 6.1 - ש/ל 3.2 לש רטמ   
      
לקדל תופטפט 01 ,ץעל ףוטפט תעבט טרפ     41.07.0030

    200.00    20.00    10.00 .לקדל תופטפט 51-ו רטמ   
  1,340.00 ףוטפיט תורוניצ 70.14 כ"הס  

      
ת ר ק ב ו  ת ו כ ר ע מ  י ש א ר  90.14 ק ר פ  ת ת       
ה י י ק ש ה       
      
4/3"-1" רטוקב תוחיתפ 3 דע  תכרעמ שאר     41.09.0010
,תינוקלג רוג םיילמשח םיפוגמ ללוכ      
לוענמ , ילקיטרו טיילרוא ןורא ,םידיאונלוס      

  5,300.00 5,300.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל לכה תימוקמה תושרה רטסאמ  
      
ללוכ S 6  CD/CA ע"ש וא "ןוקלג" בשחמ     41.09.0181

  1,260.00 1,260.00     1.00 'פמוק .תוביטר דגנ םוטא CA זראמ  
  6,560.00 הייקשה תרקבו תוכרעמ ישאר 90.14 כ"הס  

      
ן ו ש י ד  ת ו ב א ש מ ו  ח "ז מ  41.14 ק ר פ  ת ת       
      

  1,700.00 1,700.00     1.00 .1" חזמ 'חי  41.14.0020
      
, תינכת יפל ןשד ללוכ םודא רוחש ןושיד דוד     41.14.0050

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .תורונצ ללוכ רטיל 06  
  2,100.00 ןושיד תובאשמו ח"זמ 41.14 כ"הס  

      
ת ו ב א ש מ ו  ם י מ  ת ו ב א ש מ  51.14 ק ר פ  ת ת       
ן ש ד ו  ן ו נ י מ       
      
V, ,32V 73 סודינוי תילמשח ןושיד תבאשמ     41.15.0060

  3,675.00 3,675.00     1.00 .םישורדה םירוביחה לכ ללוכ ,V 71 'חי   
  3,675.00 ןשדו ןונימ תובאשמו םימ תובאשמ 51.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 12585   .../132 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     132 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ק מ ל  ת ו ר ב ח ת ה  ט ר פ  71.14 ק ר פ  ת ת       
ם י מ       
      
טרפ י"פע א"ת תייריע לש 1" םימ דמל הנכה     41.17.0020

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .םימה ףגא  
    300.00 םימ רוקמל תורבחתה טרפ 71.14 כ"הס  

      
ם י ל ו ו ר ש  02.14 ק ר פ  ת ת       
      

  3,290.00    47.00    70.00 .4" רטוק יס.יו.יפ לוורש רטמ  41.20.0012
      

    420.00    42.00    10.00 .6 גרד מ"מ 57 ןליתאילופ לוורש רטמ  41.20.0042
  3,710.00 םילוורש 02.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 30,665.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  
קובץ: 12585   .../133 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     133 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  ,ב ו ח ר ו  ן ג  ט ו ה י ר  44 ק ר פ       
      
ב ו ח ר ו  ן ג  ט ו ה י ר  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
תכתמ תויצקורטסנוקמ היושע , הללצה יוריק     44.01.0500
רטוק לכב לוגע וא יעוביר ליפורפ ,תנוולוגמ      
יוריק ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב עובצ ,אוהש      
"זירוטפ" וא "טירבק" 'בח םגד גירא דבמ יושע      
ינותנ" טרפה י"פע היהי דבה גוס .ע"ש וא      

121,600.00   320.00   380.00 .שא ןקת רושיאו ףרוצמה "גירא ר"מ   
121,600.00 בוחרו ןג טוהיר 10.44 כ"הס  

      
ת ו ר ד ג ו  ת ו ח י ט ב  ת ו ק ע מ  50.44 ק ר פ  ת ת       
ם י י ר ו ב י צ  ם י נ ג ל  ה ד ל פ       
      
גוסמ  םיליפורפמ ,'מ 00.2 הבוגב לזרב רדג     44.05.0150
,"תינח" םגד תמגודכ ,ןהשלכ תודימבו והשלכ      
,'דכו "רדמס" ,"ןנח" ,"ריש" ,"ןרע" ,"ןויצ"      
,ע"ש וא "שעתרוא" וא "ילרוא תורדג" תרצות      

 70,000.00   500.00   140.00 .מ"ס 01 לכ םייכנא םיליפורפ תכבס םע רטמ   
      
בחורבו 'מ 00.2 הבוגב ,יפנכ דח שפשפ רעש     44.05.0260
גוסמ םינוש לזרב יליפורפמ ,'מ 54.1-04.1      
,"ןרע" םגד תמגודכ ,ןהשלכ תודימבו והשלכ      
תורדג" תרצות 'דכו "רבצ" ,"תינח" ,ןויצ"      
םע רעשה .ע"ש וא "שעת רוא" וא "ילרוא      
םאותו מ"ס 01 לכ םיבצינ םיליפורפ תכבס      
,םיריצ ,לוענמ ללוכ .ןקתומ אוה הדיצלש רדגל      

 12,750.00 2,550.00     5.00 .םישורדה םירזיבאה לכו תוידי 'חי   
 82,750.00 םיירוביצ םינגל הדלפ תורדגו תוחיטב תוקעמ 50.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

204,350.00 תוקעמו תורדג ,בוחרו ןג טוהיר 44 כ"הס  
קובץ: 12585   .../134 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     134 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  י ח ט ש מ  05 ק ר פ       
      
ם י ר פ ת  ,ן ו ט ב  י ח ט ש מ  40.05 ק ר פ  ת ת       
ה ק י ח ש  י נ י ס ח  ם י ח ט ש מ ו       
      
ןיב הדרפה רפת רובע תספרמ תפצירל תפסות     50.04.0900
יטרפ י"פע לכה ,7-ר/6-ר םיסופיטמ םיפוציר      

 25,000.00   250.00   100.00 .היצקורטסנוקו תולכירדא רטמ   
 25,000.00 הקיחש יניסח םיחטשמו םירפת ,ןוטב יחטשמ 40.05 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 25,000.00 ןוטב יחטשמ 05 כ"הס  
קובץ: 12585   .../135 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     135 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ  ת ו ד ו ב ע  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
וא יעבט תונויד לוח לש קודיהו רוזיפ ,הקפסא     51.03.0010
,ןימזמה תריחב יפל ,יולימל סורג הבצחמ לוח      
וא דיחא יבועב תולעתב תוברל ,קודיה תוברל      

  2,520.00    84.00    30.00 הנתשמ ק"מ   
      
האלמ הרקבב תובכשב קודיהו רוזפ ,הקפסא     51.03.0030
תוברל ,רשואמ רוקמ , 'א גוס סורג עצמ לש      
יבועב תוכרדמו םישיבכ ןוקיתו המלשה ירוזאב      

 13,200.00   110.00   120.00 הנתשמ ק"מ   
 15,720.00 םיעצמ תודובע 30.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 15,720.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  
קובץ: 12585   .../136 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     136 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י 'ג ר ב   ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  10.06 ק ר פ  ת ת       
      

 37,200.00    62.00   600.00 .אוהש גוס לכמ יעוצקמ לעופ ע"ש ע"ש  60.01.0010
      

 37,200.00    62.00   600.00 .אוהש גוס לכמ יעוצקמ לעופל רזוע ע"ש ע"ש  60.01.0020
      

 12,800.00    80.00   160.00 .דויצ ללוכ ברברש ע"ש ע"ש  60.01.0030
      

 14,400.00    90.00   160.00 .דויצ ללוכ ךמסומ יאלמשח ע"ש ע"ש  60.01.0040
      
דויצה לכו תכתר ללוכ רגסמ וא ךתר ע"ש     60.01.0050

 32,400.00   135.00   240.00 .שורדה ע"ש   
      

 21,600.00    90.00   240.00 .ליעפמ ללוכ וגנוק ע"ש ע"ש  60.01.0060
      

 54,200.00   271.00   200.00 הרקב תכרעמ תנכתמ ע"ש  60.01.0090
      

 11,200.00    70.00   160.00 רזוע יאלמשח ע"ש  60.01.0100
221,000.00 י'גרב תודובע 10.06 כ"הס  

      
י נ כ מ  ד ו י צ  ת ר י כ ש ל  ע "ש  20.06 ק ר פ  ת ת       
א ש מ  ב כ ר ו  י ס ד נ ה       
      
- ףכו הריבש שיטפ םע ילחז ילוארדיה רפחמ     60.02.0010

 27,560.00   424.00    65.00 .ליבקמ וא 523 רליפרטק םגד ע"ש   
      
שיטפ ק"דרי 5.2-2 ףכ ילחז ילוארדיה רפחמ     60.02.0020
וא 033 רליפרטק םגד  ס"כ 022-091 ,הביצח      

 33,735.00   519.00    65.00 .ליבקמ ע"ש   
      
םגד - ןוט 3-2 לקשמ ס"כ 23-26 ריעז ןורפחמ     60.02.0025

 11,557.00 1,651.00     7.00 .357 טקבוב ע"י   
      
9-7 הדלפ ילגלג ינש לע סדנט טטור שבכמ     60.02.0030

  9,576.00 1,368.00     7.00 .ןוט ע"י   
      
312    םגד - ןוט 21-01 ענוממ טטור שבכמ     60.02.0040

 11,557.00 1,651.00     7.00 BOMAG. ע"י   
      
21-9 לוביקב זגרא םע דחא ריצ הניכר תיאשמ     60.02.0050

 14,532.00 2,076.00     7.00 .ק"מ 9-מ תוחפ אל ק"מ ע"י   
      
לוביקב זגרא םע םיריצ ינש הניכר תיאשמ     60.02.0060

 16,513.00 2,359.00     7.00 .ק"מ 51-מ תוחפ אל ק"מ 81-51 ע"י   
      
ףכו ילוארדיה שיטפ םע ס"כ 06 ינפוא ןורפחמ     60.02.0160

  4,725.00   189.00    25.00 5991 -מ B.C.J 4,3 םגד - מ"ס 06-04-02 ע"ש   
      

129,755.00 20.06.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../137 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     137 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

הנבמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
129,755.00 מהעברה      

      
      
04-02 ףכו הריבש שיטפ םע ינפוא ןורפחמ     60.02.0220

 43,625.00 1,745.00    25.00 ליבקמ וא C3  B.C.J םגד מ"ס ע"י   
173,380.00 אשמ בכרו יסדנה ינכמ דויצ תריכשל ע"ש 20.06 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  30.06 ק ר פ  ת ת       
      
לש תויובייתהה אולמ םויק רובע םולשת     60.03.0010
לכ ךשמל רחאה ןלבקה םע רשקב ןלבקה      
ךמסמב 2 'ב 41.00 ףיעס יפל עוציבה תפוקת      

100,000.00 100,000.00     1.00 'פמוק 1 'ג  
100,000.00 תונוש 30.06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

494,380.00 י'גרב  תודובע 06 כ"הס  
19,079,195.74 הנבמ כ"הס

קובץ: 12585   .../138 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     138 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י ס י ס ב ו  ת ו ר י פ ח  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 בחורב םילבכל תולעת לש הריפח     08.01.0020
יטרס ,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמועו      

  6,000.00    40.00   150.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס רטמ   
      
מ"ס 08 בחורב םילבכל תולעת לש הביצח     08.01.0040
יטרס ,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 021 קמועו      

  2,025.00    81.00    25.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס רטמ   
  8,025.00 ןוטב יסיסבו תוריפח 10.80 כ"הס  

      
ה ר ק ב  י א ת  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
001 קמועבו מ"ס 06 רטוקב לוגע הרקב את     08.02.0020
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

  7,200.00 1,200.00     6.00 .תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי   
      
,ןוט 04 -ל םיאתמ הסכמ רובע ל"נל תפסות     08.02.0030

 11,680.00 1,460.00     8.00 ןוט 5.21 -ל םיאתמ הסכמ םוקמב 'חי   
      
001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב את     08.02.0040
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
םוטיא ,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 04-ל םיאתמ      

  8,000.00 2,000.00     4.00 תיתחתב ץצחו 'חי   
 26,880.00 הרקב יאת 20.80 כ"הס  

      
ם י ל י ב ו מ  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.05.0030
,)מ"מ 5.1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה,תויווז      

  1,350.00   135.00    10.00 הקראה יקדהמו רטמ   
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת     08.05.0040
,)מ"מ 5.1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה,תויווז      

  1,700.00   170.00    10.00 הקראה יקדהמו רטמ   
      
ןוולוגמ חפמ םילבכ תומלוס וא תולעתל םיסכמ     08.05.0180

    940.00    47.00    20.00 מ"מ 2 יבועב מ"מ 004 בחורב רטמ   
      
      
      

  3,990.00 50.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../139 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     139 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,990.00 מהעברה      

      
      
061 רטוק NS-23 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.05.0280

 19,800.00    90.00   220.00 הכישמ לבח םע מ"מ 7.7 ןפוד יבוע מ"מ רטמ   
      
522 רטוק NS-23 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.05.0290

 13,920.00   174.00    80.00 הכישמ לבח םע מ"מ 8.01 ןפוד יבוע מ"מ רטמ   
      
לבח םע מ"מ 05 רטוק םייטסלפ תורוניצ     08.05.0300
'בח תושירדל  םאתהב  ןופלט יוק רובע הכישמ      

  8,250.00    16.50   500.00 5.31 ע"קי ,"קזב" רטמ   
      
לבח םע לוצ 4 רטוקב CVP  םייטסלפ תורוניצ     08.05.0310
'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע הכישמ      

 14,400.00    24.00   600.00 5.31 ןפוד יבוע ,"קזב" רטמ   
      
לבח םע מ"מ 57 רטוק םייטסלפ תורוניצ     08.05.0330
'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע הכישמ      

  1,125.00    22.50    50.00 5.31 ע"קי ,"קזב" רטמ   
      
מ"מ 05 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.05.0340

  1,200.00    12.00   100.00 הכישמ לבח םע רטמ   
      
מ"מ 57 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.05.0370

  1,000.00    20.00    50.00 הכישמ לבח םע רטמ   
 63,685.00 םיליבומ 50.80 כ"הס  

      
ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
ל'ג גוסמ תוגוז 05 ילעב םיידיג בר ןופלט לבכ     08.06.0410
וא תורניצב םילחשומ "קזב" תושירדל םאתהב      
הנגה הטעמ לעב רוחש עבצב .םילבכ תולעתב      

  6,400.00    32.00   200.00 םיאתמ רטמ   
  6,400.00 םילבכו םיכילומ 60.80 כ"הס  

      
י "ע  ע צ ו ב י  ץ ו ח  ת ר ו א ת  70.80 ק ר פ  ת ת       
ד ב ל ב  ר ו א מ  ן ל ב ק       
      
הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ הדלפמ הרואת דומע     08.07.0021
תודימב וכרוא לכל דיחא יעוביר ךתח לעב 'מ 4      
    051X051 טולישו דוסי תטלפ תוברל מ"מ,  
גוסמ הרואת יפוג ינשל המיאתמה עורז תוברל      
יטרפל םאתוי דומעה ,טרופמכ DEL "הירלג"      
בושחמ תקלחמ תושירד י"פע תומלצמ תנקתה      

 11,000.00 2,200.00     5.00 הנימול רוטק'גורפ תנקתהו 'חי   
      
      
      
      

 11,000.00 70.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../140 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     140 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 11,000.00 מהעברה      

      
      
001 קמועבו מ"ס 06 רטוקב לוגע הרקב את     08.07.0022
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי   
      
מ"ס 04 בחורב םילבכל תולעת לש הריפח     08.07.0023
יטרס ,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמועו      

  6,000.00    40.00   150.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס רטמ   
      
םייק למשח תרבח \ הרואת דומעל תורבחתה     08.07.0024
.רואמ תקלחמ תושירדלו ןונכתל םאתהב      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק רואמ תקלחמ לומ םואיתב  
      
רונתב יטטסורטקלא עבצב דומע תעיבצ     08.07.0031

  1,260.00    63.00    20.00 'מ 4 דע הבוגב דומע - רטסאילופ תקבאב רטמ   
      
םייק הרואת דומע לש תיתשתמ קותינו קוריפ     08.07.0034
תייריע לש רואמ תקלחמ רשואמה ןלבק י"ע      
לש ותוניקתב עגפת אל רשא הרוצב א"ת      

  3,750.00 1,250.00     3.00 'פמוק .דומעה  
      
0004 דל טאוו 45 " הירלג " גוסמ הרואת ףוג     08.07.0039
הרואת תינכת י"פע רוטקפלרה יגוס לכ ןיוולק      

 31,100.00 6,220.00     5.00 תרשואמ 'חי   
      
לש טאו 001 הנימול גוסמ רוטק'גרפ ךא ל"נכ     08.07.0040
םאתהב תידועיי עורז לע ןקתומ סרבינוי תרבח      

 13,700.00 6,850.00     2.00 ןונכתל 'חי   
      
יפוג 2 רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.07.0041
םע ז"אמ תוברל ,טוו 001 דע הרונ םע הרואת      
הקראה גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ      
שגמה ןיב רוביח ילבכ ,הקראה רוביחו      
דויצ אלל( טלפמוק טרופמכ הרואתהףוגל      

  1,500.00   300.00     5.00 רזעה ירמוחו )הלעפה 'חי   
      
001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב את     08.07.0042
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
םוטיא ,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 04-ל םיאתמ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 תיתחתב ץצחו 'חי   
      
מ"ס 08 בחורב םילבכל תולעת לש הביצח     08.07.0043
יטרס ,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 021 קמועו      

  1,620.00    81.00    20.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס רטמ   
      
רצוטש ללוכה דל הירלג סנפל תדועיי עורז     08.07.0051

  2,250.00   450.00     5.00 ידועיי רבחמו 'חי   
      

 79,880.00 70.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../141 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     141 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 79,880.00 מהעברה      

      
      
תחתמ ןקתומ הנימול רוט'גורפל תדועיי עורז     08.07.0061
תקלחמ רושיאו תוינכתל םאתהב הירלג סנפל      

  1,200.00   600.00     2.00 רואמ 'חי   
      
021X001X001 תודימב ,הרואת דומעל דוסי     08.07.0083
ילוורש ,הריפח :תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס      
יגרבו ןויז לזרב ,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ      

 12,500.00 2,500.00     5.00 ןוגיע 'חי   
      
יפוג 2 רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.07.0144
םע ז"אמ תוברל ,טוו 001 דע הרונ םע הרואת      
הקראה גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ      
שגמה ןיב רוביח ילבכ ,הקראה רוביחו      
דויצ אלל( טלפמוק טרופמכ הרואתהףוגל      

  1,060.00   530.00     2.00 רזעה ירמוחו )הלעפה 'חי   
      
םינומט ,מ"מ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.07.0364

  4,800.00    40.00   120.00 עקרקב ןירשימב רטמ   
      
מ"מ 57 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.07.0370

  2,400.00    20.00   120.00 הכישמ לבח םע רטמ   
      
61X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.07.0384

  8,400.00    70.00   120.00 ר"ממ רטמ   
      
הפוצמ הדלפ טוממ היושע הקראה תדורטקלא     08.07.0404
תמגודכ 'מ 3 ךרואו מ"מ 91 רטוקב ,תשוחנ      
שאר תוברל עקרקב תנקתומ ,"דלוורפוק"      
ןיב םירבחמ ,טומה שארב רוביח קבח,הרדחה      

  1,608.00   402.00     4.00 הרהזא טולישו , םיעטקה 'חי   
      
ךתחב תשוחנ יושע ,םילאיצנטופ תאוושהל ספ     08.07.0414
    4X04 םירוח 51 םע מ"ס 05 דע ךרואו מ"מ  
,ןולקוא ידדובמ ,םישרדנה םירטקב תוחפל      

  1,165.00   233.00     5.00 'פמוק תויקסידו םיגרב ,םימוא  
      
)הקראה תדורטקלאל( הלוגע ןוטב תכירב     08.07.0474
קקפו הרקת םע מ"ס 05 קמועו מ"ס 05 רטוקב      
טוליש+ ןוט 5.21 סמועל ,מ"ס 04 רטוקב      
מ"ס 02 -ו רוב תריפח תוברל . קקפה      

  1,980.00   495.00     4.00 'פמוק .ץצח תבכשםינותחת  
      

  1,000.00    20.00    50.00 הרואת דומעב סנפ תנזהל 5.2x3 לבכ רטמ  08.07.0504
      
דיג תלחשה תבוטל הקיציב קוחש ד"פ רוניצ     08.07.0505

    200.00    10.00    20.00 םידומע דוסי ןוטב תוקיציב הקראה רטמ   
116,193.00 דבלב רואמ ןלבק י"ע עצובי ץוח תרואת 70.80 כ"הס  

      
קובץ: 12585   .../142 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     142 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ל ל כ  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,למשח תרבח ידומעל הרואת רוביח     08.09.0010
םאתהב רוביח םואיתו למשח תרבח לומ לופיט      
.י"חח לומ םוכיסל םאתהבו חותיפה תינכותל      
חתמ ידומע לע רוביח יזגראל עצבתי רוביחה      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .בוחרב םימקוממה הובג  
      
,הנקתהו הריפח בוציי הפנה הלבוה הקפסא     08.09.0020
002 תודימב ףרוצמ טרפל םאתהב החמוג      
מ"ס 012 הבוג מ"ס 05 קמוע בחור מ"ס      
למשח תבוטל למשח תרבח תושירדל םאתהב      

  4,800.00 4,800.00     1.00 'פמוק .ינמז  
      
יושע ינמז למשח ןורא הנקתהו הקפסא     08.09.0030
םאתהב רטסאילופ בג ללוכ רטסאילופ      
למשח למשח רוביח תבוטל תופרוצמ תוינכתל      

 48,000.00 48,000.00     1.00 'פמוק תחפ בלושמ קספמ םע  A513x3 ינמז  
      
ינמז למשח ןורא תקראהל הקראה תכרעמ     08.09.0040
פ"הפ ללוכ למשח תרבח םרז הנשמ תקראהו      
רוביח תבוטל תפרוצמ תינכתל םאתהב לכהו      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק ינמז למשח  
      
רוביח םואיתב למשח תרבח לומ לופיט     08.09.0050
לכ ללוכ ,תודובעה תבוטל ינמזה למשחה      
י"חח לומ םייביטרטסינימדאה םימואיתה      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק ינמזה רוביחה תבוטל תושירדה לכ יולימו  
 61,500.00 יללכ 90.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

282,683.00 תרושקתו למשח תודובע 80 כ"הס  
קובץ: 12585   .../143 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     143 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
,ם י ע צ מ  ,ן ו ש י ד  י ר מ ו ח  30.04 ק ר פ  ת ת       
ם י ע ל ס ו  ם י י ו פ י ח       
      
גוסמ ןוטב תרקת ג"ע היחמצל לודיג עצמ     40.03.0050
ףוט תובכש םע בברועמ ,"'2  טיילרפ"      

 26,600.00   380.00    70.00 .רושייו רוזיפ ללוכ ,דרפנב תודדמנה ק"מ   
      
ףוט - ןוטב תרקת ג"ע היחמצל לודיג עצמ     40.03.0051
לובכ םע בברועמ ,0 - 02 הנתשמ לדוגב      

 20,300.00   290.00    70.00 .רושייו רוזיפ ללוכ ,02 % רועישב ק"מ   
      
תיתשת לע םילדגה לכב םינבל לחנ יקולח     40.03.0090
,חטשה תנכה ללוכ ,מ"ס 01 יבועב ןוטב      
טיטב םיקשימה לוחיכ ,שרדנ םאבו ,ןוטבה      

  7,000.00   200.00    35.00 .ןבל טנמצ ר"מ   
      
ןירג" תרצות "יעוצקמ םחות" םגד אשד לבוג     40.03.0250
םוחיתל ,מ"ס 31 הבוגב ,ע"ש וא "טניופ      
,ב"ויכו ץצח ,ףוט ,לחנ יקולח יופיחב םיחטשמ      

  1,500.00    30.00    50.00 .לזרב תודתי םע עקרקב םיקוזיח ללוכ רטמ   
 55,400.00 םיעלסו םייופיח ,םיעצמ ,ןושיד ירמוח 30.04 כ"הס  

      
,ם י פ ו צ י ר  ,ה פ ש  י נ ב א  40.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ ו  ם י צ ע ל  ת ו מ ו ג       
      
וקפוסיש םורט ןוטבמ םיטנמלאה לכ : תורעה      
.ילארשי ןקת ות ילעב תויהל םיבייח ןלבקה י"ע      
      
םינושה םיימורטה םיטנמלאהו םיפוצירה לכ      
י"ע וקפוסיש וא ןלבקה י"ע וקפוסיש ןוטבמ      
םריחמב וללכי הייריעה ןסחממ ןלבקל הייריעה      
רתאב םתקירפו םתרבעה, םתסמעה םג      
.הדובעה      
      
גוסמ ןגה ינבאו הפשה ינבא יפיעס לכב      
תיעבט עקרקב הריפח ללוכ ריחמה ,והשלכ      
םינבאה תקפסא, ךרד תרוצ תנכה, עצמב וא/ו      
ףיעס ןהל דחוי אל םא הניפ ינבא ללוכ      
,ןוטב בג ,שבי ןוטב ג"ע ןתחנהודרפנב      
הפש ינבא.םיקשימה דוביעו תומלשה ,םירוסינ      
ןג ןבאו 52/71 .כ.ש.א גוסמ תויטרדנטס      
הינב תלוספ תלוכת םע הנייהת 02/01      
םיכרד 'חמ תויחנהל םאתהב תרזחוממ      
.היריעב      
      
      
      
      

40.04.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 12585   .../144 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     144 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,והשלכ גוסמ  ןג ינבא וא/ו הפש  ינבא      
'מ 0.1-מ םירצק םיעטקבו םיסוידר ,תומוקעב      
םינתשמ םיכרואבו תומיאתמ תויווזב ורסוני      
ינבאבשמתשהל  ןיא .ושרדייש 'מ 02.0 - 0.1      
לכ ."וכו תותשק תמלשה ךרוצל תורובש הפש      
הפש ןבא ןיב   ץירח תריגס םיללוכ םיריחמה      
. םייק טלפסא ןיבל      
      
ריחמה ,והשלכ גוסמ םיפוצירה יפיעס לכב      
,םירוסינ ,םיטרפה יפל  יבועב לוח תבכש ללוכ      
,ףוציר ,תוניפ ,םיקשימ דוביע ,תומלשה      
ףוציר ינבא.הרבדה ירמוחו םיסוסיר      
ינבא ןכו 02/02 ו 02/01 תודימב תויטרדנטס      
הנייהת תונוש תודימב "וטנרט" גוסמ ףוציר      
םאתהב תרזחוממ הינב תלוספ תלוכת םע      
םיימורט םיטנמלא.היריעב םיכרד 'חמ תויחנהל      
ןומיסל םידעוימו תוכרדמב םיננכותמה      
תעוצרבש "וטנרט" גוסמ ףוציר :ןוגכ השגדהו      
הנווכהו ןומיס ינבא ,תוכרדמב םינקתמה      
תומוג ,םיימורט םיקבח ,היאר ייוקללו םירוויעל      
סיסב לע ריהב רופא ןווגב ויהי ,'דכו םיצעל      
ןבל טנמצ      
      
ינשב רמג םע הקפסא ללוכ הפש ינבא ריחמ      
.דצו תיזח ,ןבאה לש םידדצ      
      
יסיסב   חטש זוזיקב( וטנ היהת הדידמה      
ריחמה )'דכו םיסכמ , תוגורע, הרואת ידומע      
תורבחתה ,םיננכותמ םיהבגל המאתה ללוכ      
ןוטב תקיציב תומלשה , םייק ףוצירל      
.ךרוצלםאתהב      
      
רתאה יוקינ תללוכ םיפיעסה לכב הדובעה      
יוניפ רתאל תלוספ לכ יוניפו הדובעה רמגב      
תנגהל דרשמה ידי לע רשואמ תלוספ      
.הנמטה ללוכ  ,הביבסה      
      
הזאפ אלל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.04.0105

  4,960.00    62.00    80.00 .רופא ןווגב רטמ   
      
רומיגב מ"ס 01/02/05 תודימב הבחר ןג ןבא     40.04.0110
ןווגב )דצו תיזח( םידדצ 2 דוביע "ןוטסרקא"      

 11,200.00   140.00    80.00 .ןבל טנמצ סיסב לע והשלכ רטמ   
      
      
      
      
      

 16,160.00 40.04.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../145 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     145 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 16,160.00 מהעברה      

      
      
םיטנמלא ביבס ףוציר רמגל ימורט טנמגיס     40.04.0480
ילגר ,םירורמת ,םוסחמ ידומע :ןוגכ םינוש      
א"ת קבח" גוסמ ,'דכו םילספסו םינותפשא      
,םינבא 4-מ בכרומה 6/04/04 תודימב ,"2 םגד      

    960.00   240.00     4.00 'פמוק .ןבל טנמצ סיסב לע וניאש ,והשלכ ןווגב  
      
מ"ס 6  יבועב תובלתשמ ןוטב תופצרממ ףוציר     40.04.0500
,02/01 ,02/02  תודימב תוינבלמ וא תויעוביר       

 19,360.00    88.00   220.00 .רופא ןווגב מ"ס 01/01 ר"מ   
      
"וטנרט" םגד תובלתשמ ןוטב תופצרממ  ףוציר     40.04.0550
וא ןייטשרקא תרבח תרצות ,תתוסמ רומיגב      
םינוש םינווגבו תודימב ,מ"ס 7 יבועב ,ע"ש      

  9,450.00   135.00    70.00 .ןבל ללוכ ר"מ   
      
הבחר ןג ןבאמ ץעל המוג םוחית טנמלא     40.04.0760
מ"ס 01/02/05  תודימב "ןוטסרקא" רומיגב      
,)דצו תיזח( םידדצ 2 דוביע ,והשלכ ןווגב      

  1,770.00   590.00     3.00 'פמוק .'מ 02.1X02.1 המוגה תודימ  
 47,700.00 תוגרדמו םיצעל תומוג ,םיפוציר ,הפש ינבא 40.04 כ"הס  

      
ת ו ר י ק ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  50.04 ק ר פ  ת ת       
ר ד ג       
      
רפעה 'בע לכ  םיללוכ תוריקה יריחמ לכ      
דוסיל הביצח וא/ו הריפח תוברל, תושרדנה      
ןוטב ,תיתש קודיה, הדובעה בחרמלו ריקל,      
גוסמ ןוטב תקיציו הקפסא, םיעצמ ,הזר      
םע 3" רטוקב CVP רוניצמ םיזקנ ,ןויז ללוכ3ב      
דבב הפוטע מ"ס 03/03 ץצח תננסמ      
יולימו קודיהב רזוח יולימ, םיקשימ,ינכטואיג      
רזעה ירמוח תא ןכו ריקה ףרועב זקנמ ירלונרג      
תויחנהל םאתהב לכה . םישורדה      
ונובשח לעו ןלבקה י"ע קסעויש רוטקורטסנוק      
.עוציבה ינפל טקיורפה להנמ רושיאל ואבויו      
      
01 דע יופיח ללוכ ריחמה ,ןבא יופיח יפיעסב      
.םיננכותמה עקרקה ינפל תחתמ מ"ס      
      
קוצי 03-ב ןייוזמ ןוטבמ רחא וא ךמות ריק     40.05.0020
דוביעו ןויז ,הריפח ,רבוע דוסי ללוכ ,רתאב      
ךרוא 'מ 8-4  לכל תוטשפתה ירפת ,ריקה שאר      
רקלק םע הדרפה י"ע תוינכותה יפלו ריקה      
1  לכ 3"  רטוקב זוקינ תורוניצ ,מ"ס 2  יבועב      
תוילכירדאה תוינכותל םאתהב לכה  .'מ      

 52,500.00 1,500.00    35.00 . חקפמה תוארוהו היצקורטסנוקה תוינכתו ק"מ   
      

 52,500.00 50.04.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../146 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     146 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 52,500.00 מהעברה      

      
      
,רתאב קוצי 03-ב ןייוזמ ןוטבמ הבישי גרדמ     40.05.0030
רמגב וא קלחו ףושח רמגב ,מ"ס 54-04 הבוגב      
,רבוע דוסי ללוכ ,הקלחה תעינמל תוינבת      
,ריקה שאר דוביעו ןויז ,הריפח      
יפלו ריקה ךרוא 'מ 8-4  לכל תוטשפתהירפת      
,מ"ס 2  יבועב רקלק םע הדרפה י"ע תוינכותה      
לכה .'מ 1  לכ 3"  רטוקב זוקינ תורוניצ      
תוינכתו תוילכירדאה תוינכותל םאתהב      

 10,150.00 1,450.00     7.00 . חקפמה תוארוהו היצקורטסנוקה ק"מ   
      
5.2 יבועב תרסונמ תירכרוכ ןבאב תוריק יופיח     40.05.0132
ןייטשרקא תרבח תרצות "תיפוח" םגד ,מ"ס       
רוסינ ,םיקשימה דוביע תוברל ,ע"ש וא      

  4,600.00   230.00    20.00 .תוולנה תודובעה לכו םירמוח ,םינבאב ר"מ   
      
טנמלאמ ,גרדמ וא הבישי לספסל גניפוק     40.05.0400
תודימב "ןוידטציאל לספס גניפוק" םגד ימורט      

  3,200.00   320.00    10.00 .ןווגב ,ע"ש וא ןייטשרקא 'צות ,מ"ס 03/52/05 רטמ   
 70,450.00 רדג תוריקו םיכמות תוריק 50.04 כ"הס  

      
ח י ט  80.04 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה ללוכ ,םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     40.08.0030
טכילש תבכשו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת      
,ע"ש וא "טלרינ" וא "רובמט" תרצות הנוילע      

 17,920.00   128.00   140.00 .לכירדאה תריחבל יפל הרוטסקטבו ןווגב ר"מ   
 17,920.00 חיט 80.04 כ"הס  

      
י פ צ ר מ ו  ם י ט ל פ ס א  ,ם י ע צ מ  01.04 ק ר פ  ת ת       
ט י ל ו נ ר ג ו  ן ו ט ב       
      
01 יבועב ,רתאב קוצי 02-ב ןייוזמ ןוטב חטשמ     40.10.0070
תניפב ימוג חטשמל תיתשתכ ,מ"ס 8 -      

  3,000.00   120.00    25.00 .רשוכ וא םיקחשמ ר"מ   
      

  7,700.00   220.00    35.00 81-א טרפל םאתהב םינטובמ לחנ יקולח ר"מ  40.10.0900
 10,700.00 טילונרגו ןוטב יפצרמו םיטלפסא ,םיעצמ 01.04 כ"הס  

      
י ו פ י צ ו  ה ע י ב צ  11.04 ק ר פ  ת ת       
      
וא דחא ןווגב ,ע"ש וא לירקרפוס עבצב העיבצ     40.11.0010
חיט לע ,חקפמה תויחנה יפל ,םינווג רפסמב      
תובכש 2-ו דוסי תבכש ללוכ ,ןוטב וא ץוח      

    840.00    28.00    30.00 .ןרציה תוארוה יפל לכה ,לירקרפוס ר"מ   
    840.00 יופיצו העיבצ 11.04 כ"הס  

      
      

קובץ: 12585   .../147 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     147 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י מ ו ג  י ח ט ש מ  31.04 ק ר פ  ת ת       
      
םיקחשמ ינקתמ תניפל רתאב קוצי ימוג חטשמ     40.13.0010
וא 'טרופס ןטילופ' תרצות ,רשוכ ינקתמ וא/ו      
הנותחת הבכש ,BP רמיירפמ בכרומה ,ע"ש      
הבכש,תובכשה ןיב BP רמיירפ ,RBS יריגרג      
01-8 יבועב ינועבצ MDPE יריגרג הנוילע      
,םהשלכ םינווג 'סמ וא והשלכ ןווגב ,מ"מ      
-ה תבכש יבוע .ןווג %07ו רוחש %03 בכרהב      
    RBS ןרציתוארוהל םאתהב הנתשמ וא עובק  
י"ע תרשואמ הליפנ הבוג תלבטו םינקתמה      
תיתשת ג"ע עצבתת הקיציה( םינקתה ןוכמ      

 11,550.00   330.00    35.00 .)דרפנב ומלושיש טלפסא וא ןוטב ר"מ   
 11,550.00 ימוג יחטשמ 31.04 כ"הס  

      
ם נ י א ש  ם י פ י ע ס ( ם י ג י ר ח  99.04 ק ר פ  ת ת       
)ף ו ח ה  ת ו ז ו ח א ב  ם י ע י פ ו מ       
      
- 215SW  םגד בלושמ םיעושעש ןקתמ     40.99.0010

 60,000.00 60,000.00     1.00 .ע"ש וא "ןומצע" תרצותLU 'חי   
      
יתבכש בר ץע תוחולמ ןוטב לספסל תובשות     40.99.0020

  3,500.00   350.00    10.00 .ןוטב לספסל םינגועמ מףס 01/21 ךתחב רטמ   
      
דיו בג תנעשמ םע  JIRRAH OG םגד לספס     40.99.0030

  6,000.00 6,000.00     1.00 .וקלטמ תרצות 'חי   
 69,500.00 )ףוחה תוזוחאב םיעיפומ םניאש םיפיעס( םיגירח 99.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

284,060.00 חותיפ 04 כ"הס  
קובץ: 12585   .../148 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     148 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ת ו כ ו מ ס  ,ם י צ ע ל  ר ז ע  ר מ ו ח  10.14 ק ר פ  ת ת       
ם י צ ע ל  ם י נ ג מ ו       
      
רטוקבו 'מ 3 לש יללכ ךרואב ץע תכומס     41.01.0010

    200.00    10.00    20.00 .הטמל דוח םע, מ"ס 5-3 תוחפל הנתשמ 'חי   
    200.00 םיצעל םינגמו תוכומס ,םיצעל רזע רמוח 10.14 כ"הס  

      
ת ו א ש ד מ  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
טרופמכ רחא וא "היוקוק" ןזמ תוטלפב אשד     41.03.0010

  1,200.00    20.00    60.00 .טרפמב ר"מ   
  1,200.00 תואשדמ 30.14 כ"הס  

      
ם ו ז י ג ו  ה ת י ר כ  ,ה ק ת ע ה  40.14 ק ר פ  ת ת       
ם י ח י ש ו  ם י צ ע  ת ע י ט נ  ,ם י צ ע       
      
קרפ תת יפיעסל תומלשהו תויללכ תורעה      
.טרפמב האר-הז      
      
.תוכומס 2-ב ובצויי הלעמו 6 לדוגמ םיצעה לכ      
תופלוקמ תוטוחמ הנייהת םיצעל תוכומס      
םומינימ הבוגבו ,5.2" םומינימ רטוקב תולוגעו      
התיפחי"ע הכומסל ץעה תרישק .'מ 05.2      
ריחמב לולכ בחר הרישק טרסב הלופכ      
תינכת ןלבקה ןיכי הליתשה עוצב רמגב.ץעה      
    EDAM-SA ןימזמה גיצנל הרסמיו תבשחוממ.  
      
תלוספה יוניפו רתאה יוקינ םיללוכ םיריחמה      
.השרומ תלוספ רתאל      
      
,םילכה ,םירמוחה לכ תקפסא םיללוכ םיריחמה      
ןומיס  ,עקרקה  תודובע ,םיחמצה ,םיצעה      
.דחוימה טרפמל םאתהב ,תוירחאו הליתשו      
      
חפנב לכיממ ,2" עזג רטוק ,8 'סמ לדוגב םיצע     41.04.0170
'מ 03.2 לוציפה הבוג ,המדאמ וא רטיל 06      

  3,420.00   380.00     9.00 .עקרקהמ 'חי   
      
לדוגב לכימב )םיספטמו םירערע ללוכ( םיחיש     41.04.0403

  4,000.00    20.00   200.00 4. 'חי   
  7,420.00 םיחישו םיצע תעיטנ ,םיצע םוזיגו התירכ ,הקתעה 40.14 כ"הס  

      
ה י י ק ש ה  ת ו ר ו נ י צ  60.14 ק ר פ  ת ת       
      

  1,400.00    28.00    50.00 .01 גרד מ"מ 04 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0015
      

    400.00    16.00    25.00 .6 גרד מ"מ 23 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0025
  1,800.00 60.14.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 12585   .../149 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     149 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,800.00 מהעברה      

      
      

  2,170.00    14.00   155.00 .6 גרד מ"מ 52 ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.06.0026
  3,970.00 הייקשה תורוניצ 60.14 כ"הס  

      
ף ו ט פ י ט  ת ו ר ו נ י צ  70.14 ק ר פ  ת ת       
      
הקיפסב מ"מ 61 רטוקב תסוומ ףוטפט רוניצ     41.07.0011

    675.00     4.50   150.00 .מ"ס 08-05 לכ חוורמ ש/ל 6.1 - ש/ל 3.2 לש רטמ   
      
הקיפסב מ"מ 61 רטוקב תסוומ ףוטפט רוניצ     41.07.0012

    210.00     4.20    50.00 .מ"ס 001-08 לכ חוורמ ש/ל 6.1 - ש/ל 3.2 לש רטמ   
      
לקדל תופטפט 01 ,ץעל ףוטפט תעבט טרפ     41.07.0030

    200.00    20.00    10.00 .לקדל תופטפט 51-ו רטמ   
  1,085.00 ףוטפיט תורוניצ 70.14 כ"הס  

      
ם י ז ת מ ו  ם י ר י ט מ מ  80.14 ק ר פ  ת ת       
      
היפ 'מ 21-5 לש םיחווטל החיג ריטממ     41.08.0010
וא PGP/ 02-I רטנה גוסמ הרטלוא תינועבצ      

    480.00   120.00     4.00 .ע"ש 'חי   
      
'צות PM 0003-0001 םיענ םימרז ןוריטממ     41.08.0080

  1,540.00   110.00    14.00 .תינכת יפל היפ ללוכ ,ע"ש וא רטנה 'חי   
  2,020.00 םיזתמו םיריטממ 80.14 כ"הס  

      
ת ר ק ב ו  ת ו כ ר ע מ  י ש א ר  90.14 ק ר פ  ת ת       
ה י י ק ש ה       
      
ללוכ תולעפה 8 דע 1" ילוארדיה תכרעמ שאר     41.09.0040
רטסאמ לוענמ ,לקוס + טיילרוא  ילקיטרו ןורא      

 16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל לכ ה ,תימוקמה תושרה  
      
וא הלורוטומ R X 4 ויפרוקס הייקשה בשחמ     41.09.0160
,רבצמ ,שרדנכ למשח רוביח תוברל ע"ש      
י"ע הנקתה ,ינוריעה זכרמל רושיק ,ןעטמ      

  7,350.00 7,350.00     1.00 'פמוק .הנשל תוירחאו ןרציה לש השרומ ןיקתמ  
 23,350.00 הייקשה תרקבו תוכרעמ ישאר 90.14 כ"הס  

      
ן ו ש י ד  ת ו ב א ש מ ו  ח "ז מ  41.14 ק ר פ  ת ת       
      

  1,700.00 1,700.00     1.00 .1" חזמ 'חי  41.14.0020
      
, תינכת יפל ןשד ללוכ םודא רוחש ןושיד דוד     41.14.0050

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .תורונצ ללוכ רטיל 06  
  2,100.00 ןושיד תובאשמו ח"זמ 41.14 כ"הס  

      
      

קובץ: 12585   .../150 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     150 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ק מ ל  ת ו ר ב ח ת ה  ט ר פ  71.14 ק ר פ  ת ת       
ם י מ       
      
טרפ י"פע א"ת תייריע לש 1" םימ דמל הנכה     41.17.0020

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .םימה ףגא  
    300.00 םימ רוקמל תורבחתה טרפ 71.14 כ"הס  

      
ם י ל ו ו ר ש  02.14 ק ר פ  ת ת       
      

    564.00    47.00    12.00 .4" רטוק יס.יו.יפ לוורש רטמ  41.20.0012
      

    126.00    42.00     3.00 .6 גרד מ"מ 57 ןליתאילופ לוורש רטמ  41.20.0042
      

    800.00    80.00    10.00 4" רטוק הדלפ לוורש רטמ  41.20.0900
  1,490.00 םילוורש 02.14 כ"הס  

      
ם י ג י ר ח  99.14 ק ר פ  ת ת       
      
etirxim5.2 - %2.0   תילואדיה ןושיד תבאשמ     41.99.0010

  2,500.00 2,500.00     1.00 .ע"ש וא "ןפת" תרצות 'חי   
  2,500.00 םיגירח 99.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 45,635.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  
קובץ: 12585   .../151 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     151 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  ,ב ו ח ר ו  ן ג  ט ו ה י ר  44 ק ר פ       
      
ב ו ח ר ו  ן ג  ט ו ה י ר  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
"לגר לע סומסוק" םגד בקונמ חפמ ןותפשא     44.01.0040
ללוכ ,ע"ש וא "ןגו בוחר טוהיר תימע" תרצות      
רושק ןוולוגמ חפמ רטיל 54 חפנב ימינפ לכימ      
ינשב היריעה וגול תטירחו הרפאמ ,תרשרשב      

  2,850.00   950.00     3.00 .םינוויכ 'חי   
      
יניפ ןרוא ץע תוחולו לזרב תקיצימ לספס     44.01.0131
בשומ םע( "רפושמ הנולצרב" םגד ,חבושמ      

  3,900.00 1,950.00     2.00 .'מ 04.1-02.1 ךרואב יבשומ וד )בחר 'חי   
      
יניפ ןרוא ץע תוחולו לזרב תקיצימ לספס     44.01.0132
ךרואב יבשומ דח "הנולצרב" םגד ,חבושמ      

  1,650.00 1,650.00     1.00 .'מ 08.0 'חי   
      
תרבח תרצות "ףלשנ קלח לילג" םוסחמ דומע     44.01.0232
ןוולוגמ תכתמ רוניצמ ,ע"ש וא בגש וא "סדה"      
תכתורמ תכתמ תפיכ םע ,מ"מ 051 רטוקב      
רוניצ" י"ע הפילש ןונגנמ םעו דומעה שארב      
,דומעה רדחומ וילא עקרקב ןטובמו עוקש "סוכ      

    900.00   450.00     2.00 .)דומעל טלפמוק( לוענמו תחלצ הסכמ ללוכ 'חי   
      
מ"בלפ רוניצמ תשק ,םיינפוא תליענל ןקתמ     44.01.0240
למס תעירג טלש ללוכ ,ףפוכמ 2" רטוקב 613      

  8,000.00   800.00    10.00 .רוניצל ךתורמ הטסורינמ םיינפוא 'חי   
      
םינוש תכתמ יליפורפ תייצקורטסנוקמ הלוגרפ     44.01.0360
רחאל חבושמ יניפ ןרוא ץע תוחול יוריקו      
לכה ,תנעשמו לספס אלל ,היצנגרפמיא      

 16,800.00 1,400.00    12.00 .ףרוצמ טרפל םאתהב ר"מ   
      
םחש" 'בח 'צות "םירק םימל לפמ" םגד הייזרב     44.01.0430
2 םע תקוש . ע"ש וא "1632" ט"קמ "אכירא      
הקיפס יתסו םע ילדנוו יטנא םינגומ ןצחל יזרב      
רורק ןקתמ ,יתיבןופיס זוקינ ללוכ ,םייטמוטוא      
,םיבלכל תקוש םע  זוקינ תכירב  ללוכ ,דרפנ      
םע מ"ס 001/001/001 תודימב זוקינ רוב      
הסכמ םע ןוטב תחוש ךותב ףוגמו ץצח יולימ      

 14,800.00 14,800.00     1.00 'פמוק תוולנה תודובעה לכו  
      
תכתמ תויצקורטסנוקמ היושע , הללצה יוריק     44.01.0500
רטוק לכב לוגע וא יעוביר ליפורפ ,תנוולוגמ      
יוריק ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב עובצ ,אוהש      
"זירוטפ" וא "טירבק" 'בח םגד גירא דבמ יושע      
ינותנ" טרפה י"פע היהי דבה גוס .ע"ש וא      

 11,200.00   320.00    35.00 .שא ןקת רושיאו ףרוצמה "גירא ר"מ   
 60,100.00 בוחרו ןג טוהיר 10.44 כ"הס  

      
קובץ: 12585   .../152 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     152 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י נ ד א ו  ם י צ י צ ע  40.44 ק ר פ  ת ת       
      
וא ןייטשרקא תרצות "םיספ" םגד ימורט ץיצע     44.04.0090
רמגב ,מ"ס 08/011/011 תודימב ,ע"ש      
לע והשלכ ןווגב שוו ןוטס וא תתוסמ ןוטסרקא      

 10,200.00 3,400.00     3.00 .ןבל טנמצ סיסב 'חי   
 10,200.00 תוינדאו םיציצע 40.44 כ"הס  

      
ת ו ר ד ג ו  ת ו ח י ט ב  ת ו ק ע מ  50.44 ק ר פ  ת ת       
ם י י ר ו ב י צ  ם י נ ג ל  ה ד ל פ       
      
םיליפורפמ ,'מ 02.1-50.1 הבוגב לזרב רדג     44.05.0100
םגד תמגודכ ,ןהשלכ תודימבו והשלכ גוסמ      
"רדמס" ,"ןנח" ,"ריש" ,"ןרע" ,"ןויצ" ,"תרנכ"      
וא "שעת רוא" וא "ילרוא תורדג" תרצות 'דכו      

 16,000.00   320.00    50.00 .מ"ס 01 לכ םייכנא םיליפורפ תכבס םע ,ע"ש רטמ   
      
רליפל וא/ו הפשא יחפל השינל תותלד/תלד     44.05.0377
וא תופפר תאולימ םע תכתמ 'סנוקמ ,תיתשת      
ללוכ עולק וא בקונמ וא קלח ,עובצו ןוולגמ חפ      
םאתהבעוציבל שורדה לכו רזעה ירזיבא לכ      

 14,000.00 1,400.00    10.00 .טרפל ר"מ   
 30,000.00 םיירוביצ םינגל הדלפ תורדגו תוחיטב תוקעמ 50.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

100,300.00 תוקעמו תורדג ,בוחרו ןג טוהיר 44 כ"הס  
קובץ: 12585   .../153 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     153 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ  ת ו ד ו ב ע  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
האלמ הרקבב תובכשב קודיהו רוזפ ,הקפסא     51.03.0030
תוברל ,רשואמ רוקמ , 'א גוס סורג עצמ לש      
יבועב תוכרדמו םישיבכ ןוקיתו המלשה ירוזאב      

 13,200.00   110.00   120.00 הנתשמ ק"מ   
 13,200.00 םיעצמ תודובע 30.15 כ"הס  

      
ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  ת ו ד ו ב ע  90.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד  י ר ז י ב א ו       
      
גוסמ ךרד ירורמתל דומע תנקתהו תקפסא     51.09.0300

    450.00   150.00     3.00 .רצק 'חי   
      
גוסמ ךרד ירורמתל דומע תנקתהו תקפסא     51.09.0310

    900.00   180.00     5.00 ליגר 'חי   
      
אלל ינוריע לדוג םירורמת תנקתהו תקפסא     51.09.0340

  1,120.00   160.00     7.00 דומע 'חי   
      
001 תודימב )934( טלש תנקתהו תקפסא     51.09.0360

  1,800.00   450.00     4.00 מ"ס X 001 'חי   
      
מ"ס 02 בחורב םיווק העונת ייא תעיבצ     51.09.0420

    144.00    24.00     6.00 (815). ר"מ   
      

     76.00    38.00     2.00 .)318( דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.09.0450
      

     90.00    30.00     3.00 ןבל עבצב העסמ ג"ע םיכנ אסכ ןומיס תעיבצ 'חי  51.09.0480
      
הפש ינבא תעיבצ     51.09.0490

    550.00     5.50   100.00 .)ןבל-לוחכ/בוהצ-םודא/ןבל-םודא/ןבל-רוחש( רטמ   
  5,130.00 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת תודובע 90.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 18,330.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  
קובץ: 12585   .../154 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     154 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק 75 -  ק ר פ  75 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ם י מ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
יאקירמא ןקת יפל םינבלוגמ הדלפ תורונצ     57.01.0010
,םירזיבא תוברל ףחרב םירבוחמ 04  לאוידקס      
4 " רטוקב תורונצ .עבצו םילתמ ,םיחפס      

  6,000.00   300.00    20.00 .ףתרמה תרקת ג"ע ךותירב רטמ   
      
4 " רטוקב ףקז לע 3x2"   לופכ הפירש זרב     57.01.0020
ןוגיאל ןוטב שוג תוברל ע"ש וא "סמופ" תרצות      

  4,000.00 2,000.00     2.00 .ע"ש וא "ץרוטש" רבחמ ללוכו 'חי   
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 3" דדוב שאר םע ךא ל"נכ הפירש זרב 'חי  57.01.0030
      
"לאפר" תרצות לייאמא הפוצמ זירט ףוגמ     57.01.0040
    LRT םיידגנ םינגואו םינגוא םע רבוחמ ע"ש וא  

  6,000.00 2,000.00     3.00 4." רטוקב 'חי   
      

  2,500.00 1,250.00     2.00 3." רטוקב ךא ל''נכ זירט ףוגמ 'חי  57.01.0050
      

  1,500.00   750.00     2.00 .טנרדיהל4 " הריבש ןקתמ 'חי  57.01.0060
      
"לאפר" תרצות הקיצי לזרבמ רזוח לא םותסש     57.01.0070
םינגואו םינגוא תוברל ע"ש ואV-15  םגד      

  2,500.00 2,500.00     1.00 4." רטוקב םותסש .םיידגנ 'חי   
      
"לאפר" תרצות הקיצי לזרבמ רזוח לא םותסש     57.01.0080
םינגואו םינגוא תוברל ע"ש ואV-15  םגד      

  1,500.00 1,500.00     1.00 3" רטוקב םותסש .םיידגנ 'חי   
      

  9,000.00 9,000.00     1.00 SNIKLIW   "4 ח"זמ 'חי  57.01.0090
      
תורוניצה לכ תוברל4 " ישאר םימ דמל הנכה     57.01.0100

  2,500.00 2,500.00     1.00 .תוינכותב טרופמכ .ןוטבה ישוגו םיקוזיחה 'חי   
      
םיוולנה םירזיבאה תוברל בלושמ4 " םימ דמ     57.01.0110

 10,000.00 10,000.00     1.00 .בטקוא םגד 'חי   
      
וא .י.ר.א תרצות2 " יטמוטוא ריוא ררחשמ     57.01.0120

    990.00   990.00     1.00 .ע"ש 'חי   
      
" רטוקבF07  םגד דמרב תרצות ינוסכלא ןנסמ     57.01.0130

  2,000.00 2,000.00     1.00 5.1." ירודכ זוקינ זרבו םיידגנ םינגוא ללוכ4 'חי   
      
" רטוקבF07  םגד דמרב תרצות ינוסכלא ןנסמ     57.01.0140

    600.00   600.00     1.00 2" ירודכ זוקינ זרבו םיידגנ םינגוא ללוכ2 'חי   
      
      
      

 50,590.00 10.75.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12585   .../155 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     155 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

פ"צש 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 50,590.00 מהעברה      

      
      
םותסשו  שא יוביכ בכרל הקנסה ירוביח     57.01.0150
וק לע3 " רטוקב3x2  " לופכ שאר םע רזוחלא      

  1,500.00 1,500.00     1.00 3." "ץרוטש" רבחמ תוברל4 " 'חי   
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 3X2" לופכ שאר םע םירלקנירפסל לבא ל"נכ 'חי  57.01.0160
      
ןולפט םטא "ביגש" תרצות2 " ירודכ ףוגמ     57.01.0170
הדלפ דרוקר תוברל002  הרדס אלמ רבעמ      

    500.00   250.00     2.00 .טורח 'חי   
      
לכ ללוכ1 " רטוקב פ"צשל םימ דמל הנכה     57.01.0180

  1,100.00 1,100.00     1.00 םישורדה םירזיבאה 'חי   
      

    500.00   500.00     1.00 1" פ"צשל םימ דמ 'חי  57.01.0190
      

    400.00   400.00     1.00 1" רזוחלא 'חי  57.01.0200
 56,590.00 ץוח םימ 10.75 כ"הס  

      
ץ ו ח  ב ו י ב  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
-  הבע גוס םותכCVP  תורונצמ בויב תורונצ     57.02.0010
ןוטב תרקת ג"ע םיחנומ מ"מ061 רטוקב8      

  3,200.00   160.00    20.00 .לוח תפיטע תוברל ''מ5.1  דע קמועב רטמ   
      
-  הבע גוס םותכCVP  תורונצמ בויב תורונצ     57.02.0020
ןוטב תרקת ג"ע םיחנומ מ"מ011  רטוקב8      

    540.00   180.00     3.00 .לוח תפיטע תוברל ''מ5.1  דע קמועב רטמ   
      
ןוטבמ הפצרו ןיוזמ ןוטב תוילוחמ תרוקב את     57.02.0030
קקפ םע  הסכמ תוברל ןליטאילופ הפוצמ      
רטוקב את984  י"ת יפל מ"ס06  רטוקב      

  8,000.00 4,000.00     2.00 .מ"ס051  קמועבו מ"ס001 'חי   
 11,740.00 ץוח בויב 20.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 68,330.00 בויבו םימ יווק75 -  קרפ 75 כ"הס  
799,338.00 פ"צש כ"הס

קובץ: 12585   .../156 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     156 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןוינח 10 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                           1,183,000.00 רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
    

              1,183,000.00 רפע תודובע 10 כ"הס                
    
ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           8,929,900.00 ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

              8,929,900.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
ךורד םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ      
    

                             366,469.00 ךורד םורט ןוטב ירצומ 10.30 קרפ תת    
    

                366,469.00 ךורד םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס                
    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                             102,900.00 הינב תודובע 10.40 קרפ תת    
    

                102,900.00 הינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                             367,000.00 ףתרמב יראלס תוריק םוטיא 10.50 קרפ תת    
    

                             111,250.00 יריפ ףקיהב תואסנולכ ריק םוטיא 20.50 קרפ תת    
... ןוטב ריקו םיבכרל תוילעמ            
    

                             326,250.00 ףתרמה תופצר םוטיא 30.50 קרפ תת    
    

                              70,150.00 םיקוצי םייעקרק תת תוריק םוטיא 40.50 קרפ תת    
הדובע חוורמב            
    

                              66,550.00 ךרד םילבכו תורוניצ ירבעמב םוטיא 50.50 קרפ תת    
םייעקרק תת תוריק            
    

                               5,800.00 זוקינ תורובב ימינפ םוטיא 60.50 קרפ תת    
    

                               4,400.00 בויב רובב ימינפ םוטיא 70.50 קרפ תת    
    

                              33,100.00 ףתרמב םימ ירגאמ לש ימינפ םוטיא 80.50 קרפ תת    
   -1         
    

                               1,040.00 תובאשמ רדחב הפצר ינפ םוטיא 90.50 קרפ תת    
    

                               7,000.00 רוטרנג רדחב הפצר ינפ םוטיא 01.50 קרפ תת    
קובץ: 12585   .../157 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     157 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               2,000.00 הצקבו הסינכב זוקינ תולעת םוטיא 11.50 קרפ תת    
ןוינחל הדירי הפמרה            
    

                              28,800.00 ןוינחל הסינכ תפמר םוטיא 21.50 קרפ תת    
    

                             345,500.00 חותיפ סלפמב ףתרמ תרקת םוטיא 31.50 קרפ תת    
    

                              26,150.00 תוקעמ ,רורווא יריפ ינוגג םוטיא 41.50 קרפ תת    
'דכו חותיפ סלפמב םינוש            
    

                              14,400.00 םייק הנבמ ךרואל םירפת םוטיא 51.50 קרפ תת    
ץוח תוריקב ,םייעקרק תת תוריקב            
    

                               5,150.00 ןוינחל הדירי תוגרדמ םוטיא 61.50 קרפ תת    
    

                               4,750.00 םוטיא לעמ תוקוצי תוגורע םוטיא 71.50 קרפ תת    
חותיפ סלפמב יללכה            
    

              1,419,290.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                               3,450.00 תורגנ 10.60 קרפ תת    
    

                             293,710.00 תורגסמ 20.60 קרפ תת    
    

                297,160.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                              14,925.00 הנבמה ךותב םימ תקפסה תשר 10.70 קרפ תת    
    

                              41,650.00 ןיחולד ןיכפוש 20.70 קרפ תת    
    

                              85,300.00 זוקינו םשג ימ תרנצ 30.70 קרפ תת    
    

                             324,000.00 זוקינו בויבל הביאש ינקתמ 40.70 קרפ תת    
    

                               4,700.00 תורוטמראו םיירטינס םילכ 50.70 קרפ תת    
    

                470,575.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
תרושקתו למשח תודובע 80 קרפ      
    

                              92,120.00 םיליבומ 10.80 קרפ תת    
    

                             343,030.00 םילבכו םיכילומ 20.80 קרפ תת    
    

                             429,600.00 דל תרואתו הרואת יפוג 30.80 קרפ תת    
    

                              11,220.00 םירזיבא 40.80 קרפ תת    
 

קובץ: 12585   .../158 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     158 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             152,360.00 תונושו תודוקנ 50.80 קרפ תת    
    

                             231,242.00 למשח תוחול 60.80 קרפ תת    
    

                              16,055.00 יללכ 70.80 קרפ תת    
    

              1,275,627.00 תרושקתו למשח תודובע 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                             146,850.00 ד"ממל חיטו ימרת חיט ,םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                146,850.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                              49,099.00 ןלצרופ טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 30.01 קרפ תת    
שיש ",            
    

                               4,260.00 םיחיטשו ימוג P.V.C תועיריב ףוציר 40.01 קרפ תת    
    

                              46,650.00 םייופיח 50.01 קרפ תת    
    

                100,009.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                             254,657.00 םינפ עבצ 10.11 קרפ תת    
    

                254,657.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
ריוא גוזימ ינקתימ 51 - קרפ 51 קרפ      
    

                             141,500.00 דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                              57,000.00 ריווא יליבומ 20.51 קרפ תת    
    

                              90,000.00 למשח תודובע 30.51 קרפ תת    
    

                               5,000.00 תונוש 40.51 קרפ תת    
    

                293,500.00 ריוא גוזימ ינקתימ 51 - קרפ 51 כ"הס                
    
תוילעמ 71 קרפ      
    

                           1,285,000.00 תוילעמ 10.71 קרפ תת    
    

              1,285,000.00 תוילעמ 71 כ"הס                
 
 
 
 

קובץ: 12585   .../159 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     159 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

                             292,000.00 שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת    
    

                292,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס                
    
ןינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ      
    

                               2,720.00 םיכנ יתורישל םירזיבא 20.22 קרפ תת    
    

                              19,890.00 םילרנימ תוחולמ תבתות הרקת 80.22 קרפ תת    
תונושו            
    

                 22,610.00 ןינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס                
    
תואסנולכו יראלס תוריק 32 קרפ      
    

                           4,507,500.00 תואסנולכו יראלס תוריק 10.32 קרפ תת    
    

              4,507,500.00 תואסנולכו יראלס תוריק 32 כ"הס                
    
הסירה תודובע 42 קרפ      
    

                              69,600.00 הסירה תודובע 10.42 קרפ תת    
    

                 69,600.00 הסירה תודובע 42 כ"הס                
    
עקרק ינגוע 62 קרפ      
    

                           1,068,000.00 םיינמז םינגוע 10.62 קרפ תת    
    

              1,068,000.00 עקרק ינגוע 62 כ"הס                
    
שא יוליגו יוביכ תודובע 43 קרפ      
    

                             137,160.00 שא יוליג תודובע 20.43 קרפ תת    
    

                             493,985.00 םירלקנירפס םימב שא יוביכ תכרעמ 70.43 קרפ תת    
    

                              38,200.00 שא יוביכ 80.43 קרפ תת    
    

                             114,500.00 ףתרמב םירלקנירפס תובאשמ רדח 90.43 קרפ תת    
    

                783,845.00 שא יוליגו יוביכ תודובע 43 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 12585   .../160 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     160 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הזירכ תודובע 53 קרפ      
    

                              62,200.00 םע בלושמ םורח תזירכ תוכרעמ 10.53 קרפ תת    
ןשע/שא יוליג תוכרעמו םיאבכ ןופלט            
    

                 62,200.00 הזירכ תודובע 53 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                              20,000.00 היקשהו ןוניג 10.14 קרפ תת    
    

                 20,000.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                
    
ןוטב יחטשמ 05 קרפ      
    

                              82,650.00 םיחטשמו םירפת ,ןוטב יחטשמ 40.05 קרפ תת    
הקיחש יניסח            
    

                 82,650.00 ןוטב יחטשמ 05 כ"הס                
    
בויבו םימ יווק 75 קרפ      
    

                              26,500.00 ץוח םימ 10.75 קרפ תת    
    

                               6,060.00 ץוח בויב 20.75 קרפ תת    
    

                 32,560.00 בויבו םימ יווק 75 כ"הס                
    
י'גרב  תודובע 06 קרפ      
    

                             221,000.00 י'גרב תודובע 10.06 קרפ תת    
    

                             159,560.00 בכרו יסדנה ינכמ דויצ תריכשל ע"ש 20.06 קרפ תת    
אשמ            
    

                           1,000,000.00 תונוש 90.06 קרפ תת    
    

              1,380,560.00 י'גרב  תודובע 06 כ"הס                
24,446,462.00 ןוינח 10 כ"הס                            

    
הנבמ 20 הנבמ     
    
ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           2,104,330.00 ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

              2,104,330.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס                
 
 
 
 
 

קובץ: 12585   .../161 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     161 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ךורד םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ      
    

                             797,075.00 ךורד םורט ןוטב ירצומ 10.30 קרפ תת    
    

                797,075.00 ךורד םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס                
    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                             354,230.00 הינב תודובע 10.40 קרפ תת    
    

                354,230.00 הינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                               3,000.00 הפשא רדח תפצר םוטיא 81.50 קרפ תת    
    

                               5,800.00 לושיבל חבטמ תפצר םוטיא 91.50 קרפ תת    
    

                              12,600.00 םיבוטר םירדח תפצר םוטיא 02.50 קרפ תת    
    

                              36,850.00 חבטמ ,םיתורש ירדח תוריק םוטיא 12.50 קרפ תת    
הפשא רדחו            
    

                             140,000.00 גג תוספרמ םוטיא 22.50 קרפ תת    
    

                              97,880.00 םירדח לעמ ינכט דויצ םע גג םוטיא 32.50 קרפ תת    
    

                               6,250.00 תוגרדמ רדח לעמ ןוילע גג םוטיא 42.50 קרפ תת    
תילעמ ריפו            
    

                               3,750.00 א.מ ,רורווא יריפ לש ןוטב ינוגג םוטיא 52.50 קרפ תת    
'דכו            
    

                             224,000.00 חפ ,ןבא ,חיט יופיחב תותיזח םוטיא 62.50 קרפ תת    
'דכ וא            
    

                530,130.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                             373,270.00 תורגנ 10.60 קרפ תת    
    

                             499,340.00 תורגסמ 20.60 קרפ תת    
    

                872,610.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 12585   .../162 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     162 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                              95,175.00 ןינבה ךותב םימ תקפסה תשר 10.70 קרפ תת    
    

                              55,750.00 ןיחולד ןיכפוש 20.70 קרפ תת    
    

                              28,250.00 זוקנו םשג ימ תרנצ 30.70 קרפ תת    
    

                             185,200.00 תורוטמראו םיירטינס םילכ 40.70 קרפ תת    
    

                364,375.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
תרושקתו למשח תודובע 80 קרפ      
    

                             405,480.00 םיליבומ 10.80 קרפ תת    
    

                           1,136,220.00 םילבכו םיכילומ 20.80 קרפ תת    
    

                             293,700.00 דל תרואתו הרואת יפוג 30.80 קרפ תת    
    

                             917,619.00 למשח תוחול 40.80 קרפ תת    
    

                             187,520.00 םירזיבא 50.80 קרפ תת    
    

                             159,273.40 תונגהו תוקראה 60.80 קרפ תת    
    

                             581,313.00 תונושו תודוקנ 70.80 קרפ תת    
    

                             517,697.34 י"ע בושחמו תרושקת תוכרעמ 80.80 קרפ תת    
םירחא            
    

                             779,740.00 יללכ 90.80 קרפ תת    
    

                             429,200.00 רוטרנג 01.80 קרפ תת    
    

              5,407,762.74 תרושקתו למשח תודובע 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                             339,600.00 ד"ממל חיטו ימרת חיט ,םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                             836,660.00 ץוח חיט 20.90 קרפ תת    
    

              1,176,260.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 12585   .../163 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     163 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                             725,705.00 ןלצרופ טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 30.01 קרפ תת    
שיש ",            
    

                             574,200.00 םייופיח 50.01 קרפ תת    
    

                             149,200.00 תונושו (םיקד) ץע תופצר 01.01 קרפ תת    
    

              1,449,105.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                             156,145.00 םינפ עבצ 10.11 קרפ תת    
    

                             220,275.00 ץוח עבצ 20.11 קרפ תת    
    

                376,420.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                           1,368,390.00 (םוינימולא) ןמוא תורגסמ 10.21 קרפ תת    
    

                              26,100.00 תונושו תוריק יופיח 50.21 קרפ תת    
    

              1,394,490.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                              18,600.00 תונושו תודחוימ תודובע 30.41 קרפ תת    
    

                 18,600.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                
    
ריוא גוזימ ינקתימ 51 - קרפ 51 קרפ      
    

                             346,000.00 דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                             177,050.00 ריווא יליבומ 20.51 קרפ תת    
    

                               3,000.00 למשח תודובע 30.51 קרפ תת    
    

                              13,000.00 תונוש 40.51 קרפ תת    
    

                539,050.00 ריוא גוזימ ינקתימ 51 - קרפ 51 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 12585   .../164 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     164 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

                             607,000.00 שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת    
    

                607,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס                
    
ןינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ      
    

                             101,635.00 םיתוריש תוציחמ 10.22 קרפ תת    
    

                              19,040.00 םיכנ יתורישל םירזיבא 20.22 קרפ תת    
    

                              56,550.00 תונוש 30.22 קרפ תת    
    

                             534,100.00 םילרנימ תוחולמ תבתות הרקת 80.22 קרפ תת    
תונושו            
    

                               9,460.00 טנמצ תוחולמ יופיח 90.22 קרפ תת    
    

                720,785.00 ןינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס                
    
שא יוליגו יוביכ תודובע 43 קרפ      
    

                             394,534.00 שא יוליג תודובע 20.43 קרפ תת    
    

                             170,410.00 םירלקנירפס םימב שא יוביכ תכרעמ 50.43 קרפ תת    
ןיינבב            
    

                              24,600.00 )היצלטסניא ץעוי( שא יוביכ 60.43 קרפ תת    
    

                589,544.00 שא יוליגו יוביכ תודובע 43 כ"הס                
    
הזירכ תודובע 53 קרפ      
    

                              79,450.00 םע בלושמ םורח תזירכ תוכרעמ 10.53 קרפ תת    
ןשע/שא יוליג תוכרעמו םיאבכ ןופלט            
    

                 79,450.00 הזירכ תודובע 53 כ"הס                
    
חותיפ 04 קרפ      
    

                              31,000.00 םיעלסו םייופיח ,םיעצמ ,ןושיד ירמוח 30.04 קרפ תת    
    

                              42,000.00 םיצעל תומוג ,םיפוציר ,הפש ינבא 40.04 קרפ תת    
תוגרדמו            
    

                              60,000.00 רדג תוריקו םיכמות תוריק 50.04 קרפ תת    
    

                              20,480.00 חיט 80.04 קרפ תת    
    

                              18,000.00 ןוטב יפצרמו םיטלפסא ,םיעצמ 01.04 קרפ תת    
טילונרגו            

קובץ: 12585   .../165 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     165 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                                 560.00 יופיצו העיבצ 11.04 קרפ תת    
    

                             161,700.00 ימוג יחטשמ 31.04 קרפ תת    
    

                             594,124.00 קחשמ ינקתמ 99.04 קרפ תת    
    

                927,864.00 חותיפ 04 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                                 200.00 םינגמו תוכומס ,םיצעל רזע רמוח 10.14 קרפ תת    
םיצעל            
    

                               7,220.00 תעיטנ ,םיצע םוזיגו התירכ ,הקתעה 40.14 קרפ תת    
םיחישו םיצע            
    

                               5,560.00 הייקשה תורוניצ 60.14 קרפ תת    
    

                               1,340.00 ףוטפיט תורוניצ 70.14 קרפ תת    
    

                               6,560.00 הייקשה תרקבו תוכרעמ ישאר 90.14 קרפ תת    
    

                               2,100.00 ןושיד תובאשמו ח"זמ 41.14 קרפ תת    
    

                               3,675.00 ןשדו ןונימ תובאשמו םימ תובאשמ 51.14 קרפ תת    
    

                                 300.00 םימ רוקמל תורבחתה טרפ 71.14 קרפ תת    
    

                               3,710.00 םילוורש 02.14 קרפ תת    
    

                 30,665.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                
    
תוקעמו תורדג ,בוחרו ןג טוהיר 44 קרפ      
    

                             121,600.00 בוחרו ןג טוהיר 10.44 קרפ תת    
    

                              82,750.00 םינגל הדלפ תורדגו תוחיטב תוקעמ 50.44 קרפ תת    
םיירוביצ            
    

                204,350.00 תוקעמו תורדג ,בוחרו ןג טוהיר 44 כ"הס                
    
ןוטב יחטשמ 05 קרפ      
    

                              25,000.00 םיחטשמו םירפת ,ןוטב יחטשמ 40.05 קרפ תת    
הקיחש יניסח            
    

                 25,000.00 ןוטב יחטשמ 05 כ"הס                
 
 
 
 
 

קובץ: 12585   .../166 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     166 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                              15,720.00 םיעצמ תודובע 30.15 קרפ תת    
    

                 15,720.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
    
י'גרב  תודובע 06 קרפ      
    

                             221,000.00 י'גרב תודובע 10.06 קרפ תת    
    

                             173,380.00 בכרו יסדנה ינכמ דויצ תריכשל ע"ש 20.06 קרפ תת    
אשמ            
    

                             100,000.00 תונוש 30.06 קרפ תת    
    

                494,380.00 י'גרב  תודובע 06 כ"הס                
19,079,195.74 הנבמ 20 כ"הס                            

    
פ"צש 30 הנבמ     
    
תרושקתו למשח תודובע 80 קרפ      
    

                               8,025.00 ןוטב יסיסבו תוריפח 10.80 קרפ תת    
    

                              26,880.00 הרקב יאת 20.80 קרפ תת    
    

                              63,685.00 םיליבומ 50.80 קרפ תת    
    

                               6,400.00 םילבכו םיכילומ 60.80 קרפ תת    
    

                             116,193.00 רואמ ןלבק י"ע עצובי ץוח תרואת 70.80 קרפ תת    
דבלב            
    

                              61,500.00 יללכ 90.80 קרפ תת    
    

                282,683.00 תרושקתו למשח תודובע 80 כ"הס                
    
חותיפ 04 קרפ      
    

                              55,400.00 םיעלסו םייופיח ,םיעצמ ,ןושיד ירמוח 30.04 קרפ תת    
    

                              47,700.00 םיצעל תומוג ,םיפוציר ,הפש ינבא 40.04 קרפ תת    
תוגרדמו            
    

                              70,450.00 רדג תוריקו םיכמות תוריק 50.04 קרפ תת    
    

                              17,920.00 חיט 80.04 קרפ תת    
    

                              10,700.00 ןוטב יפצרמו םיטלפסא ,םיעצמ 01.04 קרפ תת    
טילונרגו            
    

                                 840.00 יופיצו העיבצ 11.04 קרפ תת    
קובץ: 12585   .../167 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     167 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              11,550.00 ימוג יחטשמ 31.04 קרפ תת    
    

                              69,500.00 םיעיפומ םניאש םיפיעס( םיגירח 99.04 קרפ תת    
)ףוחה תוזוחאב            
    

                284,060.00 חותיפ 04 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                                 200.00 םינגמו תוכומס ,םיצעל רזע רמוח 10.14 קרפ תת    
םיצעל            
    

                               1,200.00 תואשדמ 30.14 קרפ תת    
    

                               7,420.00 תעיטנ ,םיצע םוזיגו התירכ ,הקתעה 40.14 קרפ תת    
םיחישו םיצע            
    

                               3,970.00 הייקשה תורוניצ 60.14 קרפ תת    
    

                               1,085.00 ףוטפיט תורוניצ 70.14 קרפ תת    
    

                               2,020.00 םיזתמו םיריטממ 80.14 קרפ תת    
    

                              23,350.00 הייקשה תרקבו תוכרעמ ישאר 90.14 קרפ תת    
    

                               2,100.00 ןושיד תובאשמו ח"זמ 41.14 קרפ תת    
    

                                 300.00 םימ רוקמל תורבחתה טרפ 71.14 קרפ תת    
    

                               1,490.00 םילוורש 02.14 קרפ תת    
    

                               2,500.00 םיגירח 99.14 קרפ תת    
    

                 45,635.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                
    
תוקעמו תורדג ,בוחרו ןג טוהיר 44 קרפ      
    

                              60,100.00 בוחרו ןג טוהיר 10.44 קרפ תת    
    

                              10,200.00 תוינדאו םיציצע 40.44 קרפ תת    
    

                              30,000.00 םינגל הדלפ תורדגו תוחיטב תוקעמ 50.44 קרפ תת    
םיירוביצ            
    

                100,300.00 תוקעמו תורדג ,בוחרו ןג טוהיר 44 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 12585   .../168 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ביבא לת ףינס  - מ"עב תיראנב תרבח
6574786-30:סקפ 7574786-30:לט א"ת 31 דבוע תיב
 

21/08/2018
דף מס':     168 16.08.2018 ןוכדע - בושרגוב***

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                              13,200.00 םיעצמ תודובע 30.15 קרפ תת    
    

                               5,130.00 ירזיבאו העיבצ ,םירורמת תודובע 90.15 קרפ תת    
ךרד            
    

                 18,330.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
    
בויבו םימ יווק75 -  קרפ 75 קרפ      
    

                              56,590.00 ץוח םימ 10.75 קרפ תת    
    

                              11,740.00 ץוח בויב 20.75 קרפ תת    
    

                 68,330.00 בויבו םימ יווק75 -  קרפ 75 כ"הס                
   799,338.00 פ"צש 30 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
44,324,995.74  יללכ כ"הס  

  7,535,249.28 מ"עמ %71  
 51,860,245.02 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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