
תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

28/01/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     001 דוסיה ןרק -ןיגב 'דש לגרודכ שרגמל יעבט אשד תנקתהו הקפסא

       
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת יגולטק .סמ ףיעס

ז ו ק י נ  10 ק ר פ        
       
ז ו ק י נ  1.10 ק ר פ  ת ת        
       
,לעופב עוציב יפ-לע קר היהי םולשתה       
ןפואו םוכיסל םאתהב ,תויומכה לש הדידמו       
לכוי אל ןלבקה .חקפמה םע עבקיש הדובע       
.תויומכה בתכב היהיש יוניש לכ יבגל ןילהל       
אל זרכמב םיקרפה ללכל תסחייתמ הרעהה       
.זוקינל קר       
       
תודובע רושיא רחאל ולחי זוקינה תודובע       
יפוס הבוגל דמזיא תפמ -תללוכה תיתשתה       
.89% תופיפצבו ,מ"ס 2 -/+ ב ,מ"ס -04       
אוה אשדה ןלבק י"ע שרגמה תלבק עגרמ       
רבוע חטשמהו ,תונולת אל ןיאש ריהצמ       
.ותוירחאל       
       
יפדוע תונפל ןלבקה לע הדובעה תעב       
רושיא לבקלו .יקנ רתא לע רומשלו,רפע       
.חקפמהמ אבה הדובעה בלשל רבעמל       
       
יברעמה דצה ךרואל ,ףוסיא תלעת תריפח      01.1.010
,מ"ס 04 היהי הלעתה בחור ,שרגמה לש       
דעו -08 מ הננתשמ קמועו ,רטמ 001 הכרואו       
תוחושל הריפח תללוכ הריפחה .מ"ס -031       

 1,175.00    47.00    25.00 .תרוקיב ק"מ    
       
לש סרטסלפ תרוקיב תוחוש תנקתהו הקפסה      01.1.020
,מ"ס 08 רטוקב ךרע הווש וא לימודר תרבח       
לודג היהי רובה רטוק ,ןוט 5 לוטש הסמ םע       
אלומי אוהו הכרבה בחורמ תוחפל מ"ס 02 -ב       

 6,000.00 1,500.00     4.00 .אשדה עצמ לוח לש טרפמל ההז לוחב 'חי    
       
מ"מ CVP 002 רוניצ לש הבכרהו הקפסה      01.1.040
םירוביחה ,טרפמ יפ לע ןקת ות םע םותכ       
םימטאו םיינקת םירוביח תרזעב ושעי       

21,000.00   210.00   100.00 .לוחב דפורי רוניצה םישרדנה תומוקמב רטמ    
       
04 בחורב ירושרש רוניצל תולעת תריפח      01.1.060
ללוכ ,טירשתל םאתהב הנתשמ קמועבו מ"ס       

 3,400.00    40.00    85.00 .רפחנה רמוחה יוניפ ק"מ    
       
תופיפחו זוקינה תולעת ללוככ חטשה דופיר      01.1.070
002 לקשמב ,גורע אל ןבל ליטסכטואיג דבב       
יפכ םיבלשב השעת הסירפה ר"מ-ל 'ג       

37,800.00     4.50 8,400.00 .הדובעה טרפמב עיפומש ר"מ    
       
אל קורי ירושרש זוקינ רויצ תנקתהו הקפסה      01.1.080
,תרוקיב תוחושל רוביח ללוכ ,מ"מ 521 ףוטע       
,טרפמ יפ לע 01-4 ץצחב הלעתה יולימ       
,דבלב םיינקת םירבחמ י"ע ושעי םירוביחה       

39,000.00    60.00   650.00 .ץצח לש מ"ס 5 לש יופיח לע חנוי רוניצה רטמ    
108,375.00 1.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 612019   .../002 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

28/01/2020
דף מס':     002 דוסיה ןרק -ןיגב 'דש לגרודכ שרגמל יעבט אשד תנקתהו הקפסא

       
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת יגולטק .סמ ףיעס

108,375.00 מהעברה       
       
       
ללוכ מ"מ CVP 052 רוניצ תנקתהו הקפסה      01.1.090
יפכ שרגמה ץוחל דעו זוקינה תכרבמ הריפח       
יוסיכ הדובע םירוביח ללוכ ,טירשתב עיפומש       

 3,750.00   250.00    15.00 .לוחב רטמ    
       
יפ לע 8-2 ףוטש ץצחב םייניב תבכש יולימ      01.1.600
סוליפ ללוכ מ"ס 01 הבככשה יבוע ,טרפמ       

116,250.00   155.00   750.00 .קודיהו ,מ"ס 1 -/+ לש סלפמל רזייל רדיירגב ק"מ    
228,375.00 זוקינ 1.10 כ"הס   
228,375.00 זוקינ 10 כ"הס   

       
ה י ק ש ה  20 ק ר פ        
       
ת כ ר ע מ  ש א ר  1.20 ק ר פ  ת ת        
       

 3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .םימ רוקמל תכרעמה שאר רוביח  02.1.005
       
הננגה ןוראב 2" רטוקב תכרעמ שאר      02.1.010
וא ןואסלפ תרצות םיפוגמ ללוכ ,טלפמוק       
לכו הנקתהו הקפסא ללוכ ,ךרע הווש       
הלעפהל םישרדנה םירמוחהו תודובעה       
.תינכות פ"ע לכה ,תכרעמה לש תמלשומ       
םיקלח קרפל היהי ןתינש וזכ היהת הבכרהה       
שומיש( יללכ קורפ אלל תככרעמהמ       
יאלמשח י"ע ושעי למשח ירוביח )םידרוקרב       

15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .ךמסומ   
       
רטמ 03 -ב ץחלה תרבגהל ץחל תבאשמ      02.1.020
שגר ,םיטססורפ ללוכ ש"קמ 02 לש הקיפסל       
רוביחה ירזיבא לכ ,הננגה ןורא ,המירז       

12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק .תכרעמה לש תמלשומ הלעפהל םישרדנה   
       
תשירדל הלורטומ וא םגא היקשה רקב      02.1.030

 8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק ןימזמה   
38,000.00 תכרעמ שאר 1.20 כ"הס   

       
ה י ק ש ה  ת כ ר ע מ  2.20 ק ר פ  ת ת        
       
תינכותל םאתהב,סרפיהל תכרעמה לע       
רתות אל .המודו גרד רוניצ רטוק ,הדובעה       
לש  ויהי םירוביחה לכו ,תרנצה לש התשקה       
ירזיבא לככ ,ךרע הווש וא ורטסלפ ןואסלפ       
,םיינקת תויהל םיכירצ תרנצהו היקשהה       
.תוירחאו תורש םינתונה םיקפסל םירושקו       
       
רטנה םגדמ אשד תיקשהל ריטממ      02.2.010
    SS-60-52-I מ"ס 51 החיג הבוג הטסורינ.   

18,090.00   335.00    54.00 .ריטממ ןווכו ,טרפ יפל הנקתה היפ ללוכ 'חי    
       
       

18,090.00 2.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 612019   .../003 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

28/01/2020
דף מס':     003 דוסיה ןרק -ןיגב 'דש לגרודכ שרגמל יעבט אשד תנקתהו הקפסא

       
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת יגולטק .סמ ףיעס

18,090.00 מהעברה       
       
       
ללוכ 01 גרד 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ      02.2.011
לכו ץצחה תבכשב הנמטה ,םיינכמ םירוביח       

38,000.00    38.00 1,000.00 .םישרדנה םירזיבאהו תודובעה רטמ    
       
ללוכ 01 גרדבו 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ      02.2.021
הנמטה ללוכ ,םיינכמ תרנצ ירוביח לכ       

 6,250.00    25.00   250.00 .הדובעו רטמ    
       

   700.00   350.00     2.00 .טרפ יפל רזע תיקשהל ףוגמ 'חי   02.2.031
63,040.00 היקשה תכרעמ 2.20 כ"הס   

101,040.00 היקשה 20 כ"הס   
       
ח ו פ י ט ו  ה ל י ת ש  ם י ע צ מ  ן ו נ י ג  30 ק ר פ        
       
ם י ע צ מ  1.30 ק ר פ  ת ת        
       
3% דע טרפמ יפ לע לוח רוזיפו הסנכה      03.1.010
םיפוג לש תויראשו רב יבשעמ יקנ ,תיסרח       
הזכ ןפואב השעת לוחה תסנכה -םירז       
לע אלו סנכומש לוחה  לע קר ועוני םייליכהש       

350,000.00   175.00 2,000.00 .ץצחה ק"מ    
       
ןלבקה לע -טרפמ יפ לע בויט ירמוח רוזיפ      03.1.020

22,000.00 22,000.00     1.00 'פמוק רחבנה רמוחל רושיא לבקל   
       

 6,750.00     6.00 1,125.00 טפסופ רפוס רוזיפ ג"ק   03.1.040
       

 4,800.00     8.00   600.00 ןגלשא תקנח ג"ק   03.1.050
       
קמועל ןושידהו בויטה ירמוח - עקרקה חוחית      03.1.060
םירבעמ יתשב היהי חוחיתה , מ"ס 02       

 3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ברעו-יתש   
       
סלופי חטשה ,רזיל רדיירגב חטשה סוליפ      03.1.070

 7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק .תיתשב ונתינש םיעופישל םאתהב   
       
לש תופיפצל דע שבכמב עקערקה קודיה      03.1.080
תשרו ,תופיפצ תוקידב גיצהל שי 69%       

 7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק .םייהבג   
401,050.00 םיעצמ 1.30 כ"הס   

       
ה ל י ת ש  2.30 ק ר פ  ת ת        
       
רושיא רחאל קר ורשפאתי הליתשה תודובע       
רוקמב אשדהו ,חטשמה תוכיאל חקפמה       
וא ,ותעגה םויב לתשי אשדה .הקפסהה       
רתאל םדוק ברע ועיגה םע קר תרחמל       
.קסורמ אל םידברמב       
       

 6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק טרפמ יפ-לע ,תינמז הטבנה תכרעמ תבכרה  03.2.010
 6,000.00 2.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 612019   .../004 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

28/01/2020
דף מס':     004 דוסיה ןרק -ןיגב 'דש לגרודכ שרגמל יעבט אשד תנקתהו הקפסא

       
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת יגולטק .סמ ףיעס

 6,000.00 מהעברה       
       
       
לע ,יואפיט הדומרב גוסמ אשד תליתש      03.2.020
רבעש רחאלו הלתשמב רושיא לבקל רמוחה       
קסורמה רמוחה תומכ .שרדנה לופיטה תא       
לע ,הליתשל דעוימה חטשהמ 21% היהי       

46,020.00     6.00 7,670.00 .שבי רמוח אללו םיינויח תויהל םילתשה ר"מ    
       
ג"ק 03 לש תומכב רטראטס ןשד רוזיפ      03.2.030

 2,025.00     9.00   225.00 .םנודל ג"ק    
54,045.00 הליתש 2.30 כ"הס   

       
ח ו פ י ט ו  ה ק ז ח א  3.30 ק ר פ  ת ת        
       
דויצה לכ תא דימעהל בייחתמ ןלבקה       
42 ךות חקפמה י"ע םישרדנה םירמוחהו       
לפטל יארחא ןלבקה חוקיפל רשק אלל .תועש       
רבד לש ופסבש לכ תררואתמש היעב לכב       
פ"עעע םישרדנה םינמזה תוחלב דומעי       
הזוחה       
       
רסמי אשדה ,האלמ הריגסל דע אשדה חופיט      03.3.010
היבשעמ יקנ ,מ"ס 5.2 הבוגב חסוכמ אוהשכ       
לכ תא ללוכ חופיטה .םירז אשד ינזמו       

20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .טרפמה יפ-לע םירמוחהו םילופיטה   
20,000.00 חופיטו הקזחא 3.30 כ"הס   

       
ע ו ר ז י ש  4.30 ק ר פ  ת ת        
       
ג"ק 001 לש תומכב סרגייר יערז הקפסה      03.4.010
תינקת תערזשמב עורזיש ללוכ םנודל       

16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק .ןנכתמה י"ע תרשואמו   
       

 1,620.00     9.00   180.00 טרפמ יפ לע רטרטס ןשד רוזיפו הקפסה ג"ק   03.4.030
       
הווש וא 51-5-52 ךשמה ןשד רוזיפו הקפסה      03.4.040

 2,358.00     9.00   262.00 .ךרע ג"ק    
       
הריסמה דעו העירזהמ אשדה חופיטו הקזחא      03.4.050
.חקפמה תושירדל םאתהבו ,טרפמ יפ לע       

 5,000.00 5,000.00     1.00 .טרפמב תשרדנה הפוקתל 'חי    
24,978.00 עורזיש 4.30 כ"הס   

500,073.00 חופיטו הליתש םיעצמ ןוניג 30 כ"הס   
       

קובץ: 612019   .../005 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

28/01/2020
דף מס':     005 דוסיה ןרק -ןיגב 'דש לגרודכ שרגמל יעבט אשד תנקתהו הקפסא

       
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת יגולטק .סמ ףיעס

ם י נ ק ת מ  40 ק ר פ        
       
1 ק ר פ  ת ת  1.40 ק ר פ  ת ת        
       
תשר ללוכ םוינמולא לגרודכ ירעש תקפסה      04.1.030
טרפמב דומעל רעשה לע ,םירעשל תינקת       

22,000.00 11,000.00     2.00 .הדובעה יטרפמב עיפומש 'חי    
22,000.00 1 קרפ תת 1.40 כ"הס   
22,000.00 םינקתמ 40 כ"הס   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
  

לכה ךס  
  851,488.00  יללכ כ"הס  
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