
תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

31/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     001 םהוש ס"היב תוינח,תורש שיבכ ריעה יבחרב הלילס תודובע

םינג תוינח 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  04 ק ר פ       
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  6.04 ק ר פ  ת ת       
      
תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוצירו הקפסא     40.6.006
, 01/01 תיעוביר, 02/01 תינבלמ סופיטמ      

152,100.00   117.00 1,300.00 .והשלכ ןווגבו מ"ס 6 יבועב 02/02 ר"מ   
      
71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא תחנהו הקפסא     40.6.101
םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס 52 הבוגבו מ"ס      
טלפסא ןוקיתו,)תוכמנומ הפש ינבא ללוכ(      

43,000.00    86.00   500.00 ךרוצה תדימב ןבאל דומצב רטמ   
      
02/01 תודימב תיננג הפש ןבא תחנהו הקפסא     40.6.118

10,200.00    68.00   150.00 .ןוטב דוסי לע מ"ס רטמ   
      
ר"מל 'רג 002 הגורא אל תינכטואיג העירי     40.6.179
קוושמ "םירוא" תמגודכ( 'דכו םוהת ימ זוקינל      
לכ ללוכ )ע"ש וא "תויגולונכט רימדא" י"ע      
ןרציה טרפמ יפל הדובעה עוציבל שרדנה      

18,200.00    14.00 1,300.00 חקפמה תוארוהו ר"מ   
      
ת ו י ע ל ס ו  ת ו ר י ק  7.04 ק ר פ  ת ת       
      
רמג.ןבא יופיח אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.7.005
01 בחורב תיכנא וא תיקפוא ץע תינבתב תיזח      

30,375.00 1,215.00    25.00 מ"ס ק"מ   
      
ם י ש י ב כ  14 ק ר פ       
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  4.14 ק ר פ  ת ת       
      
52.0 רועישב )החאמ יופצ( ןמוטיב סוסיר     41.4.201

 5,700.00     3.00 1,900.00 ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
6 יבועב תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש ךא ל"נכ     41.4.304

129,200.00    68.00 1,900.00 1" טגרגא לדוג , מ"ס ר"מ   
      
ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ ו  א ב ו מ  י ו ל י מ  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
'א גוס עצמ קודיהו רוזיפ הקפסא     51.1.310

163,800.00   117.00 1,400.00 .הנתשמו דיחא יבועב תוכרדמ,םישיבכל ק"מ   
      
םאתומ גרודמו יקנ, ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.1.550
ללוכ חקפמה/ןנכתמה/יללכה טרפמה תושירדל      

304,500.00    87.00 3,500.00 תובכשב ורוזיפ ק"מ   
      
      
      
      

קובץ: 132020   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

31/05/2020
דף מס':     002 םהוש ס"היב תוינח,תורש שיבכ ריעה יבחרב הלילס תודובע

םינג תוינח 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      

126,500.00    23.00 5,500.00 הביצח ואו הריפח ק"מ  51.2.220
      
ת ז ק נ מ  ה ב כ ש  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
תעיבק יפל יבועב ןבא ירבשמ תזקנמ הבכש     51.3.510

94,500.00    27.00 3,500.00 ןנכתמה ר"מ   
      
ם י מ  י ר י ב ע מ ו  ז ו ק י נ ,ל ו ע ת  5.15 ק ר פ  ת ת       
      
)"051" גרד( 4 סאלק,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.5.091

 6,750.00   450.00    15.00 .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 04 רטוקב רטמ   
      
מ"מ513 רטוק יס.יו.יפ רוניצ תחנהו הקפסא     51.5.098

 2,250.00   225.00    10.00 "הבע" רטמ   
      
הרקב אתל מ"ס 06 דע רטוקב זוקינ וק רוביח     51.5.211

 1,242.00   621.00     2.00 .םייק 'חי   
      
דע קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את     51.5.392
גוסמ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002      

 4,050.00 4,050.00     1.00 )ןוט 52( 3.1.401 'חי   
      
מ"ס 08/54 תודימב תותשר 2  רצ הטילק את     51.5.523
םגד מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק לכל      

 7,920.00 3,960.00     2.00 ל"נכ הכבש ללוכ DM,12-DM-22 'חי   
 

תיזח רפס תיב תוינח 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  04 ק ר פ       
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  6.04 ק ר פ  ת ת       
      
תובלתשמ םינבאב ףוצירו הקפסא     40.6.006
תיעוביר, 02/01 תינבלמ סופיטמ תוינועבצ      

93,600.00   117.00   800.00 .והשלכ ןווגבו מ"ס 6 יבועב 02/02 , 01/01 ר"מ   
      
71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא תחנהו הקפסא     40.6.101
םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס 52 הבוגבו מ"ס      
טלפסא ןוקיתו,)תוכמנומ הפש ינבא ללוכ(      

30,100.00    86.00   350.00 ךרוצה תדימב ןבאל דומצב רטמ   
      
02/01 תודימב תיננג הפש ןבא תחנהו הקפסא     40.6.118

 6,800.00    68.00   100.00 .ןוטב דוסי לע מ"ס רטמ   
      
ר"מל 'רג 002 הגורא אל תינכטואיג העירי     40.6.179
קוושמ "םירוא" תמגודכ( 'דכו םוהת ימ זוקינל      
לכ ללוכ )ע"ש וא "תויגולונכט רימדא" י"ע      
ןרציה טרפמ יפל הדובעה עוציבל שרדנה      

11,200.00    14.00   800.00 חקפמה תוארוהו ר"מ   
קובץ: 132020   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

31/05/2020
דף מס':     003 םהוש ס"היב תוינח,תורש שיבכ ריעה יבחרב הלילס תודובע

תיזח רפס תיב תוינח 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ע ל ס ו  ת ו ר י ק  7.04 ק ר פ  ת ת       
      
רמג.ןבא יופיח אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.7.005
01 בחורב תיכנא וא תיקפוא ץע תינבתב תיזח      

 6,075.00 1,215.00     5.00 מ"ס ק"מ   
      
ם י ש י ב כ  14 ק ר פ       
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  4.14 ק ר פ  ת ת       
      
52.0 רועישב )החאמ יופצ( ןמוטיב סוסיר     41.4.201

 3,000.00     3.00 1,000.00 ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
6 יבועב תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש ךא ל"נכ     41.4.304

68,000.00    68.00 1,000.00 1" טגרגא לדוג , מ"ס ר"מ   
      
ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ ו  א ב ו מ  י ו ל י מ  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
'א גוס עצמ קודיהו רוזיפ הקפסא     51.1.310

105,300.00   117.00   900.00 .הנתשמו דיחא יבועב תוכרדמ,םישיבכל ק"מ   
      
םאתומ גרודמו יקנ, ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.1.550
ללוכ חקפמה/ןנכתמה/יללכה טרפמה תושירדל      

174,000.00    87.00 2,000.00 תובכשב ורוזיפ ק"מ   
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      

11,500.00    23.00   500.00 הביצח ואו הריפח ק"מ  51.2.220
      
ת ז ק נ מ  ה ב כ ש  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
תעיבק יפל יבועב ןבא ירבשמ תזקנמ הבכש     51.3.510

54,000.00    27.00 2,000.00 ןנכתמה ר"מ   
      
ם י מ  י ר י ב ע מ ו  ז ו ק י נ ,ל ו ע ת  5.15 ק ר פ  ת ת       
      
)"051" גרד( 4 סאלק,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.5.091

 4,500.00   450.00    10.00 .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 04 רטוקב רטמ   
      
מ"מ513 רטוק יס.יו.יפ רוניצ תחנהו הקפסא     51.5.098

 2,250.00   225.00    10.00 "הבע" רטמ   
      
הרקב אתל מ"ס 06 דע רטוקב זוקינ וק רוביח     51.5.211

 1,242.00   621.00     2.00 .םייק 'חי   
      
דע קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את     51.5.392
גוסמ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002      

 4,050.00 4,050.00     1.00 )ןוט 52( 3.1.401 'חי   
      
      

קובץ: 132020   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

31/05/2020
דף מס':     004 םהוש ס"היב תוינח,תורש שיבכ ריעה יבחרב הלילס תודובע

תיזח רפס תיב תוינח 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס 08/54 תודימב תותשר 2  רצ הטילק את     51.5.523
םגד מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק לכל      

 7,920.00 3,960.00     2.00 ל"נכ הכבש ללוכ DM,12-DM-22 'חי   
 

הרואת 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  10 ק ר פ       
      
ה ר ו א ת  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
הרואת ףוג ללוכ מ 5 הבוגב הרואת דומע     01.1.010

144,000.00 9,000.00    16.00 'פמוק תושורדה תויתשתה לוכ תוברל  
 

םהוש ס"היב רצח חותיפ 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר צ ח  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק  ,ת ו ג ר ד מ  , ם י פ ו צ י ר  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
תובלתשמ םינבאב ס"היב רצח יחטש ףוציר     40.1.010
תויעוביר סופיטמ , מ"ס 6 יבועב רופא עבצב      

355,680.00   117.00 3,040.00 10/20,20/20. ר"מ   
      
םינבאב תוכרדמב םייקה תמגודכ ףוציר     40.1.020
סופיטמ מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ      

202,410.00   117.00 1,730.00 .02/01,02/02 תויעוביר ר"מ   
      
תוינעוביצ תובלתשמ םינבאב םיטסדופ ףוציר     40.1.030
תויעוביר סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב      

 4,680.00   117.00    40.00 20/20,10/20. ר"מ   
      
םע מ"ס 02/02  םירוויעל ןומיס ןבאב ףוציר     40.1.040
" תרצות מ"ס 6 יבועב ,והשלכ ןווגב הטילב      

 3,402.00   189.00    18.00 ע"וש וא 17961  ט"קמ "ןייטשרקא ר"מ   
      
םע מ"ס 02/02 םירוויעל הנווכה ןבאב ףוציר     40.1.050
" תרצות מ"ס 6 יבועב , והשלכ ןווגב תוטילב      

 5,292.00   189.00    28.00 ע"וש וא 18961 ט"קמ "ןייטשרקא ר"מ   
      
מ"בלפ תורמסממ ישושימ הארתה חטשמ     40.1.060
הדיריו םילושכמ ןומיס םשל הכרדמב םיצוענ      

11,720.00 1,465.00     8.00 .םירוויעל םילבגומל הייצח ירבעמל ר"מ   
      
מ"ס 5 יבועב הרוסנ ןבאב ףוציר     40.1.070
עבצב מ"ס 03/03, 06/03,05/05,06/06      

 9,080.00   227.00    40.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ ר"מ   
      
      
      
      

קובץ: 132020   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

31/05/2020
דף מס':     005 םהוש ס"היב תוינח,תורש שיבכ ריעה יבחרב הלילס תודובע

םהוש ס"היב רצח חותיפ 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ךתחב חלש תירכוכ ןבאמ הרוסנ ןבא תוגרדמ     40.1.080
דוביע , מ"ס 3/51  ךתחב םורו מ"ס 5/03       
והשלכ תותיסב תתוסמ ינבלמ גוסמ ןבאה      

36,113.00   469.00    77.00 .ןייוזמה ןוטבה תוברל רטמ   
      
תודימב רתאב קוצי ןוטבמ הבישי תוגרדמ     40.1.090
קלחומ ןוילע רמג ,03-ב ןוטב מ"ס 001/53      

57,096.00 1,098.00    52.00 .ןויזו תוניפ פוטיק , םירפת ללוכ רטמ   
      
52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     40.1.100

66,220.00    86.00   770.00 .םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס רטמ   
      
דוסי לע היצח רבעמב םיכנל תכמנומ הפש ןבא     40.1.110

 2,850.00    95.00    30.00 .הזפ אלל ןוטב רטמ   
      

39,100.00    68.00   575.00 ןוטב דוסי לע מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבא רטמ  40.1.120
      
תוינוציח תודימב תעבורמ ץעל המוג םוחית     40.1.130
תודימב הייומס הרוגחמ היושע מ"ס 001/001      

 2,630.00   263.00    10.00 'פמוק .ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 02/01  
      
אלל ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק ריחמל תפסות     40.1.140
שומיש י"ע "ףושח ןוטב " רמג רובע ןבא יופיח      
תוינכותל םאתהב תורחא וא "וגט" תינבתב      

10,400.00   160.00    65.00 .חקפמהו לכירדאה י"ע תרשואמ אמגוד תוברל ק"מ   
      
תיזחב תשעותמ תרסונמ תירכרוכב יופיח     40.1.150
מ"ס 5.2  יבועב תוגרדמו תופמר יכמות תוריק      

86,655.00   327.00   265.00 .הקבדהב ר"מ   
      
תא םיללוכ רדגו םיכמות תוריק יפיעסב ריחמה      
, הזר ןוטב ,ןבא/ןוטבמ שאר ךבדנ תוברל ריקה      
, ריקה בגב ירלונרג רזוח יולימ ,הריפח      
תודובע לכו תוקעמל תונכה ,םיזקנ ,םירפת      
יגוס לכב 03 -ב ןוטבה גוס , תושורדה רפעה      
דדמנ רשא דוסי ללוכ אל ריחמה תוריקה      
דוסיה ובש דבוכ ךמות ריקב טעמל,דרפנב      
תוריקל ריחמב( ריקהמ דרפנ יתלב קלח הווהמ      
אלא ןויזה תא םיללוכ ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאו      
).תרחא רמאנ םא      
      
םירוויעל הנווכה / ןומיס ןבאל ריחמ תפסות     40.1.170

   736.00    16.00    46.00 .ןבל טלמ רמג רובע ר"מ   
      
תרישק רובע תירכרוכ יופיח ריחמל תפסות     40.1.180
לכו ןוטב ,ןויז תשר תוברל )בוטר עוביק(      

 2,795.00    43.00    65.00 .שרדנה ר"מ   
      
דוביעב תרסונמ ןבאמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ     40.1.190

36,660.00   188.00   195.00 .מ"ס 5/05/03 תודימב ירכרוכ רטמ   
      
      
      
      

קובץ: 132020   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

31/05/2020
דף מס':     006 םהוש ס"היב תוינח,תורש שיבכ ריעה יבחרב הלילס תודובע

םהוש ס"היב רצח חותיפ 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
, תוהבגומ תוגורע תכימתו םוחיתל ןוטב ריק     40.1.200
,)"יולג ןוטב "( ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 53 יבועב      
תעיבק יפל וא מ"ס 06/002 תינבתב תיזח רמג      
ללוכ , םיקוצי ןוטב יבשומ ללוכ , חקפמה      

107,250.00 1,650.00    65.00 .טרפ יפלו תוזאפ ק"מ   
      
זוקנל ר"מ/'רג 002 הגורא אל תינכטואג העירי     40.1.210
" י"ע קוושמ "םירוא" תמגודכ( 'דכו םוהת ימ      
שרדנה לכ ללוכ ) ע"ש וא "תויגולונכט רימדא      
תוארוהו ןרציה טרפמ יפל הדובעה עוצבל      

67,340.00    14.00 4,810.00 .חרפמה ר"מ   
      
,ת ו ר ד ג , ד י  י ז ח א מ ,ת ו ק ע מ  2.04 ק ר פ  ת ת       
.ם י ר ע ש       
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     40.2.010
וא "ידנלוה " וא "אישנ" וא "תרנכ " םגד "ילרוא      
עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ01.1 הבוגב ע"וש      

24,336.00   468.00    52.00 .רונתב הקבאב רטמ   
      
הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ     40.2.020
ללוכ5.1"-2" רטוקב ןוולוגמ רוניצמ מ"ס 09      
ןוגיע וא/ו םידומע תוברל תולגועמ תוניפ      

43,011.00   243.00   177.00 .רונתב העיבצו תוריקל רטמ   
      
" תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג     40.2.030
תשר לש "תירבצ " וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג      
ע"ש ואתותשר הדוהי לש "רבצ " וא לכ -      
העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ00.2 הבוגב      

168,980.00   497.00   340.00 .רונתב רטמ   
      
'מ 0.2 הבוגב לגר יכלוהל "שפשפ" רעש     40.2.040
תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל 'מ54.1 בחורב      
וא" הלופע " וא "תינח " םגד "ילרוא" תורדג      

 2,610.00 2,610.00     1.00 'פמוק תיטטסורטקלא העיבצו ןווליג ללוכ ע"ש  
      
'מ7.4 בחורבו 'מ0.2 הבוגב בכרל יפנכ וד רעש     40.2.050
"ילרוא תורדג " תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל      
וא "הלופע" וא "ןנח" וא "ןויצ" וא "הפיח" םגד      
העיבצו ןווליג ללוכ ע"ש וא"ידנלוה"      

16,920.00 8,460.00     2.00 'פמוק .תיטטסרוטקלא  
      
ב ו ח ר  ט ו ה ר  3.04 ק ר פ  ת ת       
      
תריחב יפל 'מ 2 ךרואב ץעו תכתמ לספס     40.3.010

15,000.00 1,500.00    10.00 .תושיגנ תויחנהו ןימזמ 'חי   
      
תויחנה יפל השיגנ ילכרדא ןוטבמ היזרב     40.3.020
וא "ןייטשרקא " תרבח לש ןודנול םגד תושיגנה      

27,500.00 5,500.00     5.00 .ע"וש 'חי   
      
      
      

קובץ: 132020   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

31/05/2020
דף מס':     007 םהוש ס"היב תוינח,תורש שיבכ ריעה יבחרב הלילס תודובע

םהוש ס"היב רצח חותיפ 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ל ל צ ה  4.04 ק ר פ  ת ת       
      
י"פע קחשמ ינקתמ רוזאב הקיציב ימוג חטשמ     40.4.010
6-5 ןיבש יבועב ןרציה תוארוהבו ילארשי ןקת      
תיתשת ג"ע והשלכ ןווגב מ"ס      

103,740.00   364.00   285.00 .דרפנב דדמיתש םיעצמ/ןוטב/טלפסא ר"מ   
      
וא לש תועיריב קחשמה ינקתמל הללצהו יוריק     40.4.020
"TI REVOC "  'בח וא/ו הללצה ישרפמ ע"וש      
לכ תוברל , הנרבממ וא/ו החיתמ תועירי      
היצקורטסנוקה ידומע תוחיתמה , תורישקה      
ןווגב םתעיבצ תוברל ( םיעובצו םינוולוגמ      
עקרקל ןוגיעו תודוסי )לכירדאה י"ע רחביש      
סוסיבהו םידומעה, העיריה תבצה ןונכת ללוכ      
רושיא תלבקו ןלבקה םעטמ רוטקורטסנוק י"ע      
ןקת רושיא לעב היהי העיריה גוס , חקפמה      
רומאכו לכירדאה תריחב יפל ןווגה ,שא      

86,265.00   243.00   355.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
      
תריחב יפל רשוכו ,הניגנ , קחשמ ינקתמ     40.4.030
תוחיטבו תושיגנ תויחנהל םאתהב ןימזמה      

100,000.00 100,000.00     1.00 'פמוק .םינקתה ןוכמו  
      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  5.04 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפיט תרנצ     40.5.010

10,800.00     9.00 1,200.00 .תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט םע מ"מ 61 רטמ   
      
רטוקב ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפיט תחולש     40.5.020
תוילרגטניא וק תופטפט 01-8  אשונ מ"מ 61      

 1,920.00    32.00    60.00 .'מ4 החולשה ךרוא תותסוותמ 'חי   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     40.5.030

 8,000.00     8.00 1,000.00 4 גרד מ"מ 02 רטוקב והשלכ רטמ   
      
6  גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     40.5.040

 9,250.00    37.00   250.00 .ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 04 רטוקב רטמ   
      
הרטמהו ףוטפטל1" רטוקב תכרעמ שאר     40.5.050
,ש"מ021  ןנסמ ,1" ישאר ירודכ זרב ללוכב      
,םילוארדיה/םיילמשח םיזרב 4 ,ץחל תסוו      
ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר ,םידיאונולוס      

 6,360.00 3,180.00     2.00 'פמוק )םירזיבא ללוכ אל ( ךומס םימ רוקמל רוביח  
      
לכו ןוטב דוסי ללוכ תכרעמ שארל ןורא     40.5.060

 4,000.00 2,000.00     2.00 .ותנקתהל תושורדה תודובעה 'חי   
      
CD" )4008(   4-4" םגדמ היקשה רקב     40.5.070

 1,634.00   817.00     2.00 .ע"ש וא "ןוקלג " תרצות תונחת 'חי   
      

 3,200.00   160.00    20.00 ןנכתמה תויחנה יפל החיג ריטממ 'חי  40.5.080
      
      

קובץ: 132020   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

31/05/2020
דף מס':     008 םהוש ס"היב תוינח,תורש שיבכ ריעה יבחרב הלילס תודובע

םהוש ס"היב רצח חותיפ 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
דרשמ - מ"הש יפל לדוגהו רטוקה תורדגה      
תללוכ הדובעה תואלקחה      
, העיטנ ,לוביז ,רובה תריפח,הלבוה,הקפסא      
.הטילקל תוירחאו ,הכימס      
      
" פא דנור " הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר     40.5.090

 1,000.00     1.00 1,000.00 .םיבשע תליטקל ר"מ   
      
ק"מ 02 ( "טסופמוק " גוסמ ינגרוא לבז     40.5.100

 5,000.00     5.00 1,000.00 .108 ןקת ות יפ לע ,)םנודל ר"מ   
      

84,000.00    30.00 2,800.00 רטיל 3 ילכה לדוג ,4 'סמ לדוג םיליתש 'חי  40.5.110
      
0.06 ילכה לדוג 8  'סמ לדוג )םיצע ( םיליתש     40.5.120
עזג יבוע , םירגוב םיצע תיבחב הלעמורטיל      

23,580.00   393.00    60.00 2 -םידב רפסמ 'מ5.3-5.2 הבוג 2" 'נימ 'חי   
      

 6,555.00    23.00   285.00 "ויקיק" ןזמ םידברמב אשד ר"מ  40.5.130
      
רטוקב יופיחל רוחש/בוהצ/םוח ינועבצ סג ףוט     40.5.140

 3,087.00   343.00     9.00 .מ"מ 02-01 ק"מ   
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תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

31/05/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     009 םהוש ס"היב תוינח,תורש שיבכ ריעה יבחרב הלילס תודובע

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

םינג תוינח 1 הנבמ    
   

              253,875.00 תוגרדמו םיפוציר 04 קרפ   
   

              134,900.00 םישיבכ 14 קרפ   
   

              711,512.00 םישיבכ 15 קרפ   
   

1,100,287.00 םינג תוינח 1 כ"הס              
   
תיזח רפס תיב תוינח 2 הנבמ    
   

              147,775.00 תוגרדמו םיפוציר 04 קרפ   
   

               71,000.00 םישיבכ 14 קרפ   
   

              364,762.00 םישיבכ 15 קרפ   
   

  583,537.00 תיזח רפס תיב תוינח 2 כ"הס              
   
הרואת 3 הנבמ    
   

              144,000.00 הרואת 10 קרפ   
   

  144,000.00 הרואת 3 כ"הס              
   
םהוש ס"היב רצח חותיפ 4 הנבמ    
   

            1,864,857.00 רצח חותיפ 04 קרפ   
   

1,864,857.00 םהוש ס"היב רצח חותיפ 4 כ"הס              
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3330256-40 :ןופלט            
 

31/05/2020
דף מס':     010 םהוש ס"היב תוינח,תורש שיבכ ריעה יבחרב הלילס תודובע

  
הנבמ ךס  

1,100,287.00 םינג תוינח 1 הנבמ  
  

  583,537.00 תיזח רפס תיב תוינח 2 הנבמ  
  

  144,000.00 הרואת 3 הנבמ  
  

1,864,857.00 םהוש ס"היב רצח חותיפ 4 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
3,692,681.00  יללכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 132020 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


