
תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

05/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     001 הלופע רפכה ףונ 'כש 'א בלש חותיפו תיתשת

א בלש חותיפו תויתשת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2 ק ר פ  20 ק ר פ       
      
1.2 ק ר פ  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
לעמ הבוגב ,02 ןוטבמ דבוכ םיכמות תוריק     02.01.0021
,שיטלט דוביעב ןבאמ םיבכרומ ,'מ 10.4      
,דוסי ,הביצח/הריפח 'בע :ללוכ .םיכבדנב      
םע ןוטבמ ריק שאר דוביע ,םירפת ,םיזקנ      
תריחבל טקל ןבא גניפוק רמג וא/ו ןויזו תוזאפ      
הינבמ זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ , לכירדאה      
תשרו םינבאה תרישק ,זוקינ תעירי/השבי      
ךרוצה תדימב םינפ-וד תיינב  לוחיכ ,הרישק      
טרופמכ ריקה עוציב ךרוצל תודובעה רתי לכו      

1,214,400.00   552.00 2,200.00 .טרפמבו תוינכתב ק"מ   
1,214,400.00 1.2 קרפ 10.20 כ"הס  
1,214,400.00 2 קרפ 20 כ"הס  

      
8 ק ר פ  80 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה ,תוכמותה      
לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית ,םירוביח      
,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס ,הכישמ      
תודובעה לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ      
      
וד םיירושרש םישימג םייטסלפ תורוניצ      
יתבכש      

10.80.10 קרפ תתב הרבעהל         
קובץ: 112020   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

05/05/2020
דף מס':     002 הלופע רפכה ףונ 'כש 'א בלש חותיפו תיתשת

א בלש חותיפו תויתשת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה               

      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

 1,600.00     8.00   200.00 08.1.021. רטמ   
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

 9,600.00    12.00   800.00 08.1.021. רטמ   
      
םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0117
מ"מ 2.3 ןפוד יבועב 8 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

 7,200.00    36.00   200.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
יולימ ,הריפח ,רפעה תודובע ללוכ את ריחמ      
תוברל יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,קודיהו      
טוליש ,ןוטבמ הסכמ ,הרקת ,ןויזה      
,םינגוע ,הקיציב עובט תושרה למס,הסכמה      
םיחתפ תנכה ,ץצח תבכש ,תודיפר ,זוקינ      
תוברל אתל תואיציו תוסינכ ,תורוניצ רובע      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה      
      
20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.0180
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 051 קמועו מ"ס      

10,800.00 1,800.00     6.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
מ"ס 06 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0210
הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ רובע      

 3,900.00   650.00     6.00 'פמוק .984 י"ת יפל 004D תכתממ קוצי לוגע  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
      
      
      
      
      
      
      

33,100.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 112020   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

05/05/2020
דף מס':     003 הלופע רפכה ףונ 'כש 'א בלש חותיפו תיתשת

א בלש חותיפו תויתשת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
33,100.00 מהעברה      

      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
םייק רבעמ אתל תיעקרק תת תרנצ רוביח     08.01.0254
,אתה ןפודב חתפ תביצח ללוכ ,ןוטבמ      
תודובעה לכו םוטיא ,ןוטיב ,תרנצה תרדחה      

   300.00   300.00     1.00 'פמוק .הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה  
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0261
06 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

30,100.00    43.00   700.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
תרנצ תחנה רובע ליבש/הכרדמ תחיתפ     08.01.0348
ןוטב/טלפסא תריבש, ךותיח ,רוסינ תוברל      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,ליבש/הכרדמה חטשב      
דע בחורו מ"ס 051 דע קמועל םיידי תדובע      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס 06      
תרזחה ליבש/הכרדמ ןוקית ,עצמ תובכשב      
תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל בצמה      

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

 5,500.00   110.00    50.00 .תרנצה תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל רטמ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
      
      
      
      
      
      
      

74,000.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 112020   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

05/05/2020
דף מס':     004 הלופע רפכה ףונ 'כש 'א בלש חותיפו תיתשת

א בלש חותיפו תויתשת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
74,000.00 מהעברה      

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

40,700.00 1,100.00    37.00 'פמוק .מ"ס 061/08/08 תודימב  
      
םישיבכב הרואת דומעל דוסי ריחמל תפסות     08.01.0387
תופש םוטיק רובע ןוניגב וא םיינוריע ןיב      
רוניסהו דוסיה תעיבצו רוניסה ,דוסיה      
ןווגב וא דומעה ןווגב םיעובצ םידומעל      

 1,480.00    40.00    37.00 .ןימזמה תשירד יפלרחא 'חי   
116,180.00 1.8 קרפ 10.80 כ"הס  

      
3.8 ק ר פ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
תשוחנ םילבכ      
      
      

30.80.10 קרפ תתב הרבעהל         
קובץ: 112020   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

05/05/2020
דף מס':     005 הלופע רפכה ףונ 'כש 'א בלש חותיפו תיתשת

א בלש חותיפו תויתשת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה               

      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
רובע ןוטב סיסב ללוכ מ"ס 001 בחורב את     08.03.0594

   600.00   600.00     1.00 'פמוק .דויצ אלל יטוח - לא ינורטקלא דוקיפ  
      
הקראה      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש      
תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
יפל ,םלשומ הקראה רוביח עוציבל תושורדה      
.וגוס      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.0615
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

31,200.00    26.00 1,200.00 08.3.606 רטמ   
      
תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ      
הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל עקרקב      
הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל 521B ןוטב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05 תשוחנמ      
הקראה לית וא ספא לית וא הקראה לית ןיבל      
טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע תשרב      
.העיבצו      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.03.0666
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

 3,995.00   799.00     5.00 'פמוק 066.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
      
      
      
      
      

35,795.00 30.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 112020   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

05/05/2020
דף מס':     006 הלופע רפכה ףונ 'כש 'א בלש חותיפו תיתשת

א בלש חותיפו תויתשת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
35,795.00 מהעברה      

      
      
וא/ו הריפח ללוכ יתכתמ םימ רוניצל הקראה     08.03.0672
מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב תחוש ,הביצח      
רוח ,ןוטבמ תיעקרק  םע  מ"ס 06 קמועבו      
,984 י.ת יפל 521B ןוטב הסכמ ,םימ זוקינ      
םירוביחהו םירזיבאה לכ ללוכ העיבצו טוליש      

   577.00   577.00     1.00 'פמוק .םישורדה  
      
וא/ו הריפח ללוכ יתכתמ םימ רוניצל הקראה     08.03.0675
םירוביחהו םירזיבאה לכ ללוכ הביצח      

   221.00   221.00     1.00 'פמוק .םישורדה  
      
תשוחנמ יושע םיליצנטופ תאוושה ספ     08.03.0678
,תוחפל מ''ס 05 ךרואב מ''מ 4X04 תודימב      
םימואו םיגרב ,םירוח ללוכ הספוקב ןקתומה      

   335.00   335.00     1.00 'פמוק .הקראה ירוביחל  
      
ךתחב ןוולוגמ הדלפ ספמ שימג רושיג     08.03.0681
תעבטל רוביח ללוכ ,ר''ממ 21 לש ילמינימ      

   100.00   100.00     1.00 'פמוק דוסי תקראה  
37,028.00 3.8 קרפ 30.80 כ"הס  

      
7.8 ק ר פ  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה לע ,י"חח      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
.הדיחי      
      
י"חח תודובע      
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0015
4 רטוקב רוניצה  י"חח לש  םילבכ  רובע      
למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו ץניא      
מ"מ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 3.5      
הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת ןומיס טרסו      

 7,200.00    36.00   200.00 .)תרנצ תקפסמ אל י"חחו רטמ   
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0021
8 רטוקב רוניצה  י"חח לש  םילבכ  רובע      
למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו ץניא      
מ"מ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 8.01      
הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת ןומיס טרסו      

25,200.00   126.00   200.00 .)תרנצ תקפסמ אל י"חחו רטמ   
      
      
      

32,400.00 70.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 112020   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

05/05/2020
דף מס':     007 הלופע רפכה ףונ 'כש 'א בלש חותיפו תיתשת

א בלש חותיפו תויתשת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
32,400.00 מהעברה      

      
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצחו הריפח     08.07.0045
יוסכו דופיר ללוכ םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ ,לוח      
410 דע קמועב הריפחה המדא יפדוע קוליסו      
םיחנומ 6" רטוקב תורוניצ 5-ל בחורו מ"ס      

11,600.00    58.00   200.00 .רוניצ אלל ריחמה תחא הבכשב רטמ   
      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.07.0060
הבוג מ"ס 061 םינפ בחור : תודימב למשח      
קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      
סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 05      

15,240.00 2,540.00     6.00 'פמוק .סוליפו  
59,240.00 7.8 קרפ 70.80 כ"הס  

      
8.8 ק ר פ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיישאר םיריצ -קזבל תרושקת תודובע      
לש םיטרדנטס יפל תיפצת ללוכ םיינשמו      
תויתשת יוניבל קזב טרפמ האר קזב תרבח      
טרפמ ןכו 1801 דע 0701 םיקרפ תרושקתו      
.תידרשמ ןיבה הדעוה לש 80      
      
,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה ,הנקתה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.קזב תרבח      
      
םואתה ,יחרכה עוציב לע קזב לש רישי חוקפ      
ימי ןיגב םולשת תוברל ןלבקה תוירחאב      
.הדיחי יריחמב לולכ שרדי םא חוקפה      
      
וניאו  יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.קזב לש ינכטה טרפמב ןייוצמהמ ערוג      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אללו םיידיב      
.םיידי תריפח וא הביצח      
      
011 רטוקב םינק 5 דע תחנהל הלעת תריפח     08.08.0042
טוח תוברל  חישק C.V.P - מ )4"( מ"מ      
תוברל מ"ס 021 דע קמועב שרדנכ הכישמ      
לוח יולימו לוח דופיר  ,)םירסייפס( תוכומתה      
ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ מ"ס 03 לש      
קרפ קזב לש דחוימה ינכטה טרפמה יפל לכה      
40-30.20.80 - םיפיעס 80 טרפמו ,0701      

15,000.00    75.00   200.00 .עוצב טרפ יפלו רטמ   
      
      

15,000.00 80.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 112020   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

05/05/2020
דף מס':     008 הלופע רפכה ףונ 'כש 'א בלש חותיפו תיתשת

א בלש חותיפו תויתשת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15,000.00 מהעברה      

      
      
רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ ןליתאילופ רוניצ     08.08.0093
רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ טוח םע מ"מ 05      
תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8      
חנומקזב טרדנטסתבג ורטסלפ וא טסלפ רצמ      
טרפמו  עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב      
לכ ללוכ 2701 קרפ קזב לש דחוימ ינכט      

   650.00    13.00    50.00 םוטיאה ירמוח רטמ   
15,650.00 8.8 קרפ 80.80 כ"הס  

      
פ "צ ש  9.8 ק ר פ  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה ,תוכמותה      
לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית ,םירוביח      
,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס ,הכישמ      
תודובעה לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ      
      
וד םיירושרש םישימג םייטסלפ תורוניצ      
יתבכש      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.09.0096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

 1,600.00     8.00   200.00 08.1.021. רטמ   
      
      
      
      

 1,600.00 90.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 112020   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

05/05/2020
דף מס':     009 הלופע רפכה ףונ 'כש 'א בלש חותיפו תיתשת

א בלש חותיפו תויתשת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 1,600.00 מהעברה      

      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.09.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

 6,000.00    12.00   500.00 08.1.021. רטמ   
      
םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.09.0117
מ"מ 2.3 ןפוד יבועב 8 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

 1,800.00    36.00    50.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
יולימ ,הריפח ,רפעה תודובע ללוכ את ריחמ      
תוברל יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,קודיהו      
טוליש ,ןוטבמ הסכמ ,הרקת ,ןויזה      
,םינגוע ,הקיציב עובט תושרה למס,הסכמה      
םיחתפ תנכה ,ץצח תבכש ,תודיפר ,זוקינ      
תוברל אתל תואיציו תוסינכ ,תורוניצ רובע      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה      
      
20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.09.0180
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 051 קמועו מ"ס      

 9,000.00 1,800.00     5.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
מ"ס 06 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.09.0210
הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ רובע      

 3,250.00   650.00     5.00 'פמוק .984 י"ת יפל 004D תכתממ קוצי לוגע  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
םייק רבעמ אתל תיעקרק תת תרנצ רוביח     08.09.0254
,אתה ןפודב חתפ תביצח ללוכ ,ןוטבמ      
תודובעה לכו םוטיא ,ןוטיב ,תרנצה תרדחה      

   300.00   300.00     1.00 'פמוק .הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה  
21,950.00 90.80.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 112020   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

05/05/2020
דף מס':     010 הלופע רפכה ףונ 'כש 'א בלש חותיפו תיתשת

א בלש חותיפו תויתשת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
21,950.00 מהעברה      

      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.09.0261
06 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

17,200.00    43.00   400.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
תרנצ תחנה רובע ליבש/הכרדמ תחיתפ     08.09.0348
ןוטב/טלפסא תריבש, ךותיח ,רוסינ תוברל      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,ליבש/הכרדמה חטשב      
דע בחורו מ"ס 051 דע קמועל םיידי תדובע      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס 06      
תרזחה ליבש/הכרדמ ןוקית ,עצמ תובכשב      
תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל בצמה      

 5,000.00   100.00    50.00 .תרנצה רטמ   
      
תוברל תרנצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     08.09.0351
םייק ןוטב/טלפסא תריבשו ךותיח ,רוסינ      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,םישיבכ חטשב      
בחורבו מ"ס 051 דע קמועל םיידיתדובעב      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס 06 דע      
בצמה תרזחה ,שיבכה ןוקית ,עצמה תובכשב      

 5,500.00   110.00    50.00 .תרנצה תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל רטמ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה ח"ע      
ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו סוסיב      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה רזעה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.09.0369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

17,920.00   640.00    28.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
67,570.00 90.80.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 112020   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

05/05/2020
דף מס':     011 הלופע רפכה ףונ 'כש 'א בלש חותיפו תיתשת

א בלש חותיפו תויתשת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
67,570.00 מהעברה      

      
      
םישיבכב הרואת דומעל דוסי ריחמל תפסות     08.09.0387
תופש םוטיק רובע ןוניגב וא םיינוריע ןיב      
רוניסהו דוסיה תעיבצו רוניסה ,דוסיה      
ןווגב וא דומעה ןווגב םיעובצ םידומעל      

 1,120.00    40.00    28.00 .ןימזמה תשירד יפלרחא 'חי   
68,690.00 פ"צש 9.8 קרפ 90.80 כ"הס  

296,788.00 8 קרפ 80 כ"הס  
      
04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
52/02 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0470
תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס      

22,500.00    75.00   300.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ רדח   
      
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     40.01.0650
דוסי ללוכ ריחמה (    . מ"ס 32/001/32      

 5,900.00    59.00   100.00 .) ןוטב תנעשמו רדח   
28,400.00 1.04 קרפ 10.04 כ"הס  
28,400.00 04 קרפ 04 כ"הס  

      
44 ק ר פ  44 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפ תכתממ "תרנכ" םגד תוחיטב הקעמ     44.01.0010
דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו תנוולוגמ      
תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ ,מ"ס 021      

96,600.00   345.00   280.00 . רדח   
96,600.00 1.44 קרפ 10.44 כ"הס  
96,600.00 44 קרפ 44 כ"הס  

      
15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     51.01.0010

 6,480.00   216.00    30.00 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      
תוברל ,םיצע ימדג לש הריקע וא/ו התירכ     51.01.0020

   705.00   141.00     5.00 .קוליסו יוניפ ללוכ םישרוש 'חי   
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.01.0025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

 7,400.00     3.70 2,000.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
      

14,585.00 10.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 112020   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

05/05/2020
דף מס':     012 הלופע רפכה ףונ 'כש 'א בלש חותיפו תיתשת

א בלש חותיפו תויתשת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
14,585.00 מהעברה      

      
      
תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     51.01.0150

 4,230.00    14.10   300.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
םוקמב שדחמ םתלישו םיצע תקתעה     51.01.0151
ימוחתל ץוחמ םג , חקפמה הרוי וילעש      

19,500.00   650.00    30.00 םונורגאה טרפמ יפל רתאה 'חי   
      
חטשה ךותב םימייק םינבמ לכ קוריפו הסירה     51.01.0153
הנמטה רתאל תלוספה קוליסו יוניפ ללוכ      

60,000.00 60,000.00     1.00 'פמוק תורגא ללוכ רשואמ  
98,315.00 1.15 קרפ 10.15 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םיגוסמ תלוספ יוניפו הביצח/הריפח     51.02.0010
ללוכ רשואמ הכיפש רתאל )היחמצ תוברל(      
רחאל שרדייש קחרמ לכל הנמטה תורגא      
לש ( תלוספה קוליס וא/ו רמוחה ןוימו יופינ      
ץוחמ רשואמ הנמטה רתא לא  )םירחא      
הסמעה , הריפח יוניפ תוברל תושרה תולובגל      
פ"ע עוציב ,םהינימל תורגאו הלבוה ,      
בושיח רחאלו חקפמהמ בתכב הארוה      
םרט ךמסומ דדומ תדידמ יפ"ע תויומכה      
תלוספה יוניפ םויס םע .עוציבה      
אלו רתאה לע יארחא היהי ןלבקה-רתאהמ      
ןלבקה לע .תלוספ ןיגב תפסות לכ םלושת      
תא תוחיכומה קוליסה רתא לש תודועת גיצהל      
יטרפ תוברל קלוס/רזחומש רמוחה תויומכ      

150,000.00    50.00 3,000.00 םולשתה תא תוחיכומה תוינובשחו תולבוהה ק"מ   
      
לופיט עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.02.0070
יולימכ רזוח שומיש ךרוצל , רופחה רמוחב      
הרקמב הסירג , יופינו ןוימ ללוכ , רתאב      
יפל ררבנ יולימ תרדגהל המאתהו ךרוצה      
רוזאל רמוחה תלבוה תוברל , יללכה טרפמה      
רתאה תולובגל ץוחמ וקוליס וא/ו רתאב יולימה      
רוזיפ .והשלכ קחרמב רשואמ הכיפש רתאל      
'בע םויסב וקודיה מ"ס 02 דע יבועב תובכשב      
לכה .15 קרפ יללכה טרפמה יפל רפעה      

644,000.00    23.00 28,000.00 .בתכב  שארמ חטשב חקפמה רושיאב ק"מ   
794,000.00 2.15 קרפ 20.15 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

598,000.00   115.00 5,200.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
      

598,000.00 30.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 112020   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

05/05/2020
דף מס':     013 הלופע רפכה ףונ 'כש 'א בלש חותיפו תיתשת

א בלש חותיפו תויתשת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
598,000.00 מהעברה      

      
      
רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.03.0090
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      

1,140,000.00    60.00 19,000.00 .)קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ- יללכה ק"מ   
1,738,000.00 3.15 קרפ 30.15 כ"הס  

      
9.15 ק ר פ  90.15 ק ר פ  ת ת       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.09.0030

 1,742.00   174.20    10.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.09.0040

 1,355.00   135.50    10.00 .דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

 3,900.00     2.60 1,500.00 .)וטנ העיבצ רדח   
      
מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.09.0060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52 דע      

 1,940.00    19.40   100.00 .)וטנ העיבצ ר"מ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.09.0070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

 3,300.00    22.00   150.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

   145.00    29.00     5.00 .דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.09.0080
      

   361.00    36.10    10.00 .לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.09.0090
      

 6,600.00     4.40 1,500.00 .הפש ינבא תעיבצ רדח  51.09.0110
      
734 למסב תולבגומ ילעבל היינח ןומיס     51.09.0136

   460.00    46.00    10.00 .)734 ןומיסו חטשמ תעיבצ( 'חי   
      
ץח ןומיס( 408 למסב םיינפוא ליבש ןומיס     51.09.0137

   460.00    46.00    10.00 .)םיינפוא למסו 'חי   
20,263.00 9.15 קרפ 90.15 כ"הס  

2,650,578.00 15 קרפ 15 כ"הס  
      
25 ק ר פ  25 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  10.25 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     52.01.0110

183,600.00    34.00 5,400.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     52.01.0180

13,500.00    27.00   500.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
197,100.00 1.25 קרפ 10.25 כ"הס  

קובץ: 112020   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

05/05/2020
דף מס':     014 הלופע רפכה ףונ 'כש 'א בלש חותיפו תיתשת

א בלש חותיפו תויתשת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2.25 ק ר פ  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.02.0010

 9,600.00     1.60 6,000.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
 9,600.00 2.25 קרפ 20.25 כ"הס  

206,700.00 25 קרפ 25 כ"הס  
      
ז ו ק י נ  35 ק ר פ  35 ק ר פ       
      
4.35 ק ר פ  40.35 ק ר פ  ת ת       
      

   270.00     9.00    30.00 ר"מל/םרג 002 לקשמב גורא אל ינכטואג דב ר"מ  53.04.0050
   270.00 4.35 קרפ 40.35 כ"הס  

      
6.35 ק ר פ  60.35 ק ר פ  ת ת       
      
בותיכ םיללוכ תוחוש/הרקבה יאת לכ יריחמ      
םע םואיתבו פ"ע םיסכמ ג"ע העבטהו      
לולכיש דיגאת /תושרה /הייריעה /הצעומה      
.תכרעמה םשו דיגאת/תושרה םש ,למס      
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
'א עצמ וא/ו ררבנ יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
.'וכו ןומיס ללוכ , חקפמה תייחנה יפל      
      
קמוע לכבו ףוצר קצומ עלסב הביצח רובע      
ריחמל 51% הבוגב תפסות ןתנית אוהש      
.הרקב יאתו תורוניצ לש יסיסבה הדיחיה      
      
.ףסונ קמוע רטמ לכ רובע 02% תפסות      
      
ימוג םטא םע 5-1 גרדב ןייוזמ ןוטב רוניצ      
הקפסא ללוכ ,לועיתל םוטא ,רכזה לע דחוימ      
.שרדנה קמועב החנהו      
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     53.06.0036

30,292.50   403.90    75.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     53.06.0116

212,338.00   732.20   290.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     53.06.0136

116,623.50   804.30   145.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב  5 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     53.06.0156

48,158.00   875.60    55.00 .'מ 0.4 דע 'מ0.3-מ  קמועב 5 גרד רטמ   
      
)זוקינ( לועיתל הרקב תוחוש      
      
תוינבלמ וא תועבורמ הרקב תוחוש      
      

407,412.00 60.35.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 112020   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

05/05/2020
דף מס':     015 הלופע רפכה ףונ 'כש 'א בלש חותיפו תיתשת

א בלש חותיפו תויתשת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
407,412.00 מהעברה      

      
      
,מ"ס 001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     53.06.0524
04 ,מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      

 4,038.30 4,038.30     1.00 'פמוק .'מ 52.1 דע קמועב ,004D ןיממ ןוט  
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     53.06.0528
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

35,703.50 5,100.50     7.00 'פמוק .'מ 57.1  
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     53.06.0532
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

23,383.20 5,845.80     4.00 'פמוק .'מ 52.2  
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     53.06.0536
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

19,029.00 6,343.00     3.00 'פמוק .'מ 57.2  
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     53.06.0540
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 6,275.30 6,275.30     1.00 'פמוק .'מ 52.3  
      
,מ"ס  041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     53.06.0556
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 5,103.10 5,103.10     1.00 'פמוק .'מ 57.1  
      
,מ"ס  041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     53.06.0560
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דע 'מ 57.1  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

11,343.20 5,671.60     2.00 'פמוק .'מ 52.2  
      
,מ"ס  041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     53.06.0572
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
'מ 52.3  לעמ  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 7,588.20 7,588.20     1.00 'פמוק .'מ 57.3 דעו  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     53.06.0604
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

11,954.80 11,954.80     1.00 'פמוק .'מ 52.4  
      
06 רטוקב ב.ב הסכמ ןיגב החושל תפסות     53.06.0632
ןיממ מ"ס 05 רטוק םוקמב D-004 ןיממ מ"ס      

   354.60   354.60     1.00 D-400 'חי   
      
)םינטלוק( הסיפת תוחוש      
      

532,185.20 60.35.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 112020   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

05/05/2020
דף מס':     016 הלופע רפכה ףונ 'כש 'א בלש חותיפו תיתשת

א בלש חותיפו תויתשת 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
532,185.20 מהעברה      

      
      
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     53.06.0664
רוח םע מ"ס 041 הבוגב מ"ס 87/84 םינפ      
ןמפלוו לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל      
לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא      
תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכ      

19,527.00 1,952.70    10.00 .984 י"ת 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     53.06.0668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

18,547.10 1,686.10    11.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
הדבכ לזרבמ D- 004 תינקת תשרו תרגסמ     53.06.0693
י"ת תושירדל ףופכב םיבכרומ םירמוחמ וא      

22,050.00 1,050.00    21.00 489. 'חי   
      

 4,620.00   184.80    25.00 .)פאר - פיר( זוקינל ןבא ףוציר ר"מ  53.06.0820
      
ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     53.06.0828
תדלפ ללוכ.תוינכתב טרופמל םאתהב ןייוזמ      

17,972.50 1,382.50    13.00 .ןויז ק"מ   
      
ףסונ קמוע רטמ לכ רובע 02% תפסות     53.06.0950

   807.80   161.56     5.00 .מ"ס 04 רטוק זוקינ רוניצל רטמ   
      
תוכימת ללוכ ךמות ריק לע יולג לפמ     53.06.0960
יחתפ ללוכ 61" רטוקב הדלפמב תושרדנה      

 4,800.00   400.00    12.00 .טרפ יפל ,םינגואו תרוקיב רטמ   
620,509.60 6.35 קרפ 60.35 כ"הס  
620,779.60 זוקינ 35 קרפ 35 כ"הס  

5,114,245.60 א בלש חותיפו תויתשת כ"הס
 

םי"פצש 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  10 ק ר פ       
      
10 ק ר פ  ת ת  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטבה גוס  טקל ןבטמ דבוכ - םיכמות תוריק     01.01.0050
,דוסי ,תושורדה הריפחה 'בע לכ :ללוכ 02. -ב      
םע ןוטבמ ריק שאר דוביע ,םירפת ,םיזקנ      
יפל טקל ןבא גניפוק רמג וא/ו ןויזו תוזאפ      
בגב ירלונרג יולימ ,חטשב חקפמה תויחנה      
היינב , זוקינ תעירי/השבי הינבמ זקנ ,ריקה      
תודובעה רתי לכו  ךרוצה תדימב םינפ-וד      

607,200.00   552.00 1,100.00 .תוינכתב טרופמכ ,ריקה עוציב ךרוצל ק"מ   
607,200.00 10 קרפ תת 10.10 כ"הס  
607,200.00 םיכמות תוריק 10 כ"הס  

קובץ: 112020   .../017 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

05/05/2020
דף מס':     017 הלופע רפכה ףונ 'כש 'א בלש חותיפו תיתשת

םי"פצש 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  60 ק ר פ       
      
1.6 ק ר פ  ת ת  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
'מ02.1 הבוגב   "תרנכ" םגד   תוחיטב הקעמ     06.01.0020
לע תנגועמ טרפ יפל רונתב העובצו תנוולוגמ      

179,400.00   345.00   520.00 . ןוטב תפצר / המדאב תודוסי וא ריק שאר רטמ   
      
,מ"מ04  רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     06.01.0080
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ5.1       

 3,556.00   177.80    20.00 . טרפ יפל תוריקל רוביח רטמ   
182,956.00 1.6 קרפ תת 10.60 כ"הס  
182,956.00 תוקעמו תורדג 60 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  70 ק ר פ       
      
ה ר י פ ח ו  י ו ל י מ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ עקרקה יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     07.01.0050
הביצח/הריפחה יפדוע תרבעהו הסמעה      
רקובמ קודיהו רוזיפ ללוכ יולימה יחטשל      
םוקמל יוניפ וא/ו  מ"ס 02 דע לש תובכשב      
חקפמה תוחנה פ"ע לכה רשואמ הכיפש      

50,600.00    23.00 2,200.00 .חטשב ק"מ   
50,600.00 הריפחו יולימ 10.70 כ"הס  
50,600.00 רפע תודובע 70 כ"הס  

840,756.00 םי"פצש כ"הס
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 112020   .../018 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

05/05/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     018 הלופע רפכה ףונ 'כש 'א בלש חותיפו תיתשת

  
הנבמ ךס  

5,114,245.60 א בלש חותיפו תויתשת 10 הנבמ  
  

  840,756.00 םי"פצש 20 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
5,955,001.60  יללכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 112020 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


