
 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     001 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
רפע תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר ז ו ח  י ו ל י מ ו  י ו ל י מ  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע רחבנהו ,רפחנה רמוחה לש רזוח יולימ      
אל קודיהב םישורדה יולימה ירוזיאל חקפמה      
םולשת אלל עצובי ,רקובמ אל קודיהב.רקובמ      
םירבעמ 7 י"ע עצובי רקובמ אל קודיה . ףסונ      
.תילאמיטפואה תוביטרב ינויצרביו ילכ לש      
      
קודיהו רוזיפ תוברל ררבנ רמוחב אבומ ילימ     01.02.0020
םוחתב( מ"ס 02 לש תובכשב רקובמו אל      

    850.00    85.00    10.00 ) הנבמה ק"מ   
    850.00 רזוח יולימו יולימ 20.10 כ"הס  

      
ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  01.10 ק ר פ  ת ת       
      
תוליעפל םיעירפמה םיצפחה לכ יוניפ     01.10.0010
יפל הדידמה .היינבה רתאב תפטושה      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .חטשב םינלבק רויס רחאל טלפמוק  
      
קמוע 'מ 0.1 דע קמועל חטשב תיללכ הריפח     01.10.0020
ללוכ ריחמה )ןנכותמה הזר ןוטב תיתחת דע(      
לכ וא/ו טלפסא/ןוטב יחטשמ קוליסו קוריפ      
תודובעה עוציבל עירפמש רז טנמלאו רמוח      

 26,400.00    48.00   550.00 .שרגמה םוחתב ק"מ   
      

    400.00    80.00     5.00 'מ 0.2 קמועל דע תימוקמ הריפח ק"מ  01.10.0030
      
,תורוק ,תואסנולכ ישארל תולעת תריפח     01.10.0040
טוריפה יפל םינוש םיבחורב  רשק תורוקל      

  2,772.00    84.00    33.00 תוינכתבש ק"מ   
 34,572.00 הריפח תודובע 01.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 35,422.00 רפע תודובע 10 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../002 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     002 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
י ל ל כ  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
2  .םינוטבב םינושה םיגוסל בל םשל שי - 1      
הפישח תגרד ךשמהבש ןוטבה יקלח לכב -      
ןוטבה ךמוס תרחא ןייוצ אל םא - 3 3 היהת      
ןיוצ אל םא .םיבוט הרקב יאנתב 6" היהי      
טרפמב ןייוצמל דוגינב ,הדידמה ינפוא תרחא      
ורדגוהש יפכ ויהי הדידמה ינפוא ,יללכה      
-1  :הז ללכב .ךשמהבש תויומכה םיפיעסב      
ודדמיי מ"ס 941 לש הבוגל לעמ תורוק      
םינושה הקיציה יבלש לש לדבה אלב תוריקכ      
ודדמיי מ"ס 08 בחורל לעמ םידומע -2      
םינושה הקיציה יבלש לש לדבה אלב תוריקכ      
הקלחבו הנותחת הקלחבש הרוק :המגודל***      
מ"ס 941 לע הלוע ללוכה הבוגה םא ,הנוילע      
יוכינב ודדמיי תורוקה חפנ***  ריקל בשחיי      
יוכינב ודדמיי םידומעה חפנ*** תורקתה יבוע      
.1 0 לעמ םיחתפה יגוס לכ -4  תורוקה הבוג      
םיטנמלאה לש םינוטבה תומכמ ותחפוי ר"מ      
יבוע יוכינב ודדמיי תורוק -5 םינושה      
ודדמיי םידומע-6 םהיגוסל תורקת/תופצרה      
תורקת/תופציר וא/ו תורוקה הבוג יוכינב      
םהיגוסל      

יללכ 10.20 כ"הס            
      
ם י ע צ מ  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
תחתמ מ"ס 5 יבועב 02-ב הזר ןוטב עצמ     02.02.0010
רשק תרוקו תואסנולכה ישאר ,דוסי תורוקל      
םינוש םיבחורב  ,דצ לכמ מ"ס 5 לש הגירחבו      
ר"מ יפל הדידמה תוינכתבש טוריפה יפל      
עוציבל ןכומ ,ןוויכ לכמ הגירחה תפסותב      
לש םוטיאה ץעוי תאמ םיטרפה יפל םוטיא      

  4,590.00    54.00    85.00 טקיורפה ר"מ   
      
תחתמ מ"ס 5 יבועב 02-ב הזר ןוטב עצמ     02.02.0020
הקיציה תומלשהו םינוש םיסלפמב תופצרמל      
תילעמ ריפ תוברל מ"ס 03 לעמ בחורב      
מ"ס 04 ל תחתמ בחורבש הקיציה תומלשהב      
יזגרא י"ע מ"ס 01 לש הבוגב ללח רציל שי      
םולשת אלל התמ תינבת וא דיבילופ ןיכס      
עוציבל ןכומ יללכה טרפמב רדגומש יפכ ףסונ      
לש םוטיאה ץעוי תאמ םיטרפה יפל םוטיא      

  9,600.00    60.00   160.00 טקיורפה ר"מ   
 14,190.00 םיעצמ 20.20 כ"הס  

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: מאלון   .../003 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     003 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ו ס י  ת ו ר ו ק  30.20 ק ר פ  ת ת       
      
יבוע יוכינב וטנ וניה תורוקה לש הדידמה      
הפצירה      
      
םיסלפמו םיכתחב  03 -ב ןוטבמ דוסי תורוק     02.03.0010

 37,120.00 1,280.00    29.00 תוינכתב ןיוצמה יפל םינוש ק"מ   
 37,120.00 דוסי תורוק 30.20 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
)3 הפישח 6" העיקש( 03-ב ןוטב יפצרמ     02.04.0010
דדמנ רשא עצמ ג"ע םיקוצי מ"ס 52 יבועב      

  9,500.00   250.00    38.00 דרפנב ר"מ   
      

 36,225.00   345.00   105.00 )מ"ממ(מ"ס 53 יבועב ךא ל"נכ ר"מ  02.04.0020
      
עצמ ג"ע הקוציה מ"ס 8 יבועב ןוטב תפציר     02.04.0030
ריווא גוזימ תוכרעמ רובע ,דרפנב דדמנ רשא      
8@51/51 ןויז תשר ללוכ ריחמה גגה לע      

 14,040.00   180.00    78.00 .רטפוקילהב הקלחהו ר"מ   
 59,765.00 תופצרו םיפצרמ 40.20 כ"הס  

      
,ת ו ר ו ק ,ם י ד ו מ ע  ,ת ו ר י ק  50.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ו ג ח ו   ת ו ק ע מ       
      
ויהי ךשמהבש םינוטבה לכ תרחא ןיוצ אל םא      
ינפוא 3 הפישחו 6" העיקש לעב 03-ב      
:יללכה טרפמב ןייוצמל דוגינב הדידמה      
םיאשונ םייביטקורטסנוק ןוטב יקלח-1      
ובשחיי - מ"ס 941 דע םהבוגו תורקת      
לעמ םהבוגש ןוטבה יקלח-2 .תורוקכ ודדמייו      
יקלח-3 תוריקכ ודדמייו ובשחיי מ"ס 051 -ל      
בחור דע ךתחה תודימ דחאש םייכנא ןוטב      
תרחא - םידומעכ ודדמייו ובשחיי מ"ס 08      
ודדמיי תוריקה-4 .תוריקכ ודדמייו ובשחיי      
םיחתפה יגוס לכ יוכינב חפנ לש תודיחיב      
ר"מ0.1 לש חטשל לעמ      
      
מ"ס 62 דע בחורב 03-ב ןוטב תוריק     02.05.0020
וטנ הדידמה( .םינושה םיסלפמב םיקוציה      
תוברל ) ר"מ 9.0 לעמ םיחתפה תתחפהב      
אלל  .מ"ס 941 -ל לעמ הבוגבש תוקעמ      
תריצי ללוכ ריחמה הקיציה יבלשב לדבה      

284,400.00 1,580.00   180.00 .תוינכתבש םיטרפה יפל .מ"ס 5 דע תוערגמ ק"מ   
      

284,400.00 50.20.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../004 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     004 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

284,400.00 מהעברה      
      
      

121,663.00 1,367.00    89.00 מ"ס  63 דע 12 -מ בחורב ל"נכ ק"מ  02.05.0030
      

139,000.00 1,390.00   100.00 מ"ס 44 דע 62 -מ בחורב ל"נכ ק"מ  02.05.0040
      

 20,740.00 1,220.00    17.00 מ"ס 16 דע 44 -מ יבועב ךא ל"נכ ק"מ  02.05.0050
      
םיסלפמבו םיכתחב 03-ב ןוטבמ םידומע     02.05.0060

  3,100.00 1,550.00     2.00 םינוש ק"מ   
      
םיכתחב 03-ב ןוטבמ תונותחת תורוק     02.05.0070

 79,800.00 1,400.00    57.00 םינוש םיסלפמבו ק"מ   
      
םיכתחב 03-ב ןוטבמ תוקעמו תונוילע תורוק     02.05.0080

 21,000.00 1,400.00    15.00 מ"ס 941 הבוג דע םינוש םיסלפמבו ק"מ   
      
םיד"חולה תחנהל תויקפוא תוטילב/ןש תקיצי     02.05.0090
טורפה יפל 02/51 וא/ו 02/01 תודימב      

  8,680.00 2,170.00     4.00 ןשה ךרוא יפל הדידמה תוינכתבש ק"מ   
      
םיבחורבו מ"ס 02 יבועב תויקפוא תוטילב     02.05.0100

  1,498.00 2,140.00     0.70 םינוש םיסלפמב תוינכתבש טוריפה יפל ק"מ   
      
םיבחורב מ"ס 02 יבועב תויכנא תוטילב     02.05.0110

    300.00 1,500.00     0.20 םיחתפה ידיצב םינתשימ ק"מ   
      

  3,000.00 1,500.00     2.00 מ"ס 05 בחורב ךא ל"נכ ק"מ  02.05.0120
      
דעו מ"ס 02 בחורב תויקפוא ןוטב תורוגח     02.05.0130
תוברל םינוש םיסלפמב מ"ס 03 הבוגל      

 15,900.00 1,590.00    10.00 םיחתפל לעמו תחתמ ק"מ   
      

 14,980.00 2,140.00     7.00 תויכנא ךא ל"נכ ק"מ  02.05.0140
      
תוכרעמל םיחתפה ביבס תוהבגה תריצי     02.05.0150
מ"ס 02-51 יבועב תוריק תהבגה ללוכ גוזימ      
םיטרפה יפל לכה מ"ס 01 יבועב הרקתו      

  8,200.00 1,640.00     5.00 תוינכתבש ק"מ   
722,261.00 תורוגחו  תוקעמ ,תורוק,םידומע ,תוריק 50.20 כ"הס  

      
א ל מ  ן ו ט ב מ  ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  60.20 ק ר פ  ת ת       
      
בתכבש םינוטבה גוס תרחא ןיוצ אל םא      
03-ב ןוטבמ ותחפי אל ךשמהב תויומכה      
םיבוט הרקב ייאנתב      

60.20.40 קרפ תתב הרבעהל          
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../005 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     005 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיסלפמב מ"ס 02 יבועב ןוטב תורקת     02.06.0020

 41,327.00   289.00   143.00 תוינכתב ןייוצמה יפל םינושה ר"מ   
      

156,465.00   513.00   305.00 מ"ס 04 יבועב ךא ל"נכ ר"מ  02.06.0030
197,792.00 אלמ ןוטבמ תוגגו תורקת 60.20 כ"הס  

      
ן ו ט ב ו  ג נ י פ ו ט  ן ו ט ב  70.20 ק ר פ  ת ת       
ם י ע ו פ י ש       
      
םיד"חול ג"ע מ"ס 5 יבועב גניפוט ןוטב     02.07.0010
יפל אוהש בחור לכב הקיצי תומלשהו      

105,000.00 1,000.00   105.00 תוינכתבש םיטרפה ק"מ   
      
0021 לקשמב ףצקומ ןטבמ תוגג יעופיש     02.07.0020
זוקינה יעופיש יפל קלחומ 04 קזוח ק"מ/ג"ק      

 66,700.00   580.00   115.00 מ"ס 6/6 תוקלור עוציב ללוכ ריחמה גגה לש ק"מ   
171,700.00 םיעופיש ןוטבו גניפוט ןוטב 70.20 כ"הס  

      
ת ו ג ר ד מ  80.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוגרדמ ימרגל םייקפואו םיעפושמ םיחטשמ     02.08.0010

 24,704.00   386.00    64.00 הסירפב הדידמה מ"ס 52 יבועב ר"מ   
      

  6,545.00    85.00    77.00 ל"נל מ"ס 61/03 תודימב ןוטב ישלושמ רטמ  02.08.0020
      

    780.00   130.00     6.00 ל"נל מ"ס 23/36 תודימב ןוטב ישלושמ רטמ  02.08.0030
 32,029.00 תוגרדמ 80.20 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  90.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטבמ )תורוק וא/ו תויבוק( םיינבלמ םיסיסב     02.09.0010
תונוכמל סיסבכ תונוש תודימב תודימב 03-ב      
לש יפוס םוקימ .םינושה םיסלפמב תונושה      
םואיתב עוציב יבלשב עבקיי ןוטבה תויבוק      
ןויז ללוכ ריחמה .טקיורפה יננכתמ םע אלמ      
חפנ יפל הדידמה .תוינכתבש טוריפה יפל      

  6,950.00 1,390.00     5.00 ןוטבה ק"מ   
      
)םייקה לע םיפסונ( מ"מ 5 יבועב רקלק חול     02.09.0020

  9,800.00    35.00   280.00 'ב בלש הנבמו 'א בלש הנבמ ןיב רפתב ר"מ   
 16,750.00 תונוש 90.20 כ"הס  

      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מאלון   .../006 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     006 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו י ז  ת ד ל פ  01.20 ק ר פ  ת ת       
      
םירטקה לכב 005-פ גוסמ הדלפ תוטומ     02.10.0010
תוברל תוינכתבש טוריפה יפל םיכרואו      

348,600.00 5,810.00    60.00 הדלפה תיצקורטסנוק לש ןוגיע ילזרב תותשר ןוט   
348,600.00 ןויז תדלפ 01.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,600,207.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../007 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     007 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
ךורדו םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ו ר ד ו  ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  30 ק ר פ       
      
,ת ו י מ ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ט ל פ  10.30 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ו ר ד ו  ת ו ל ו ל ח       
      
לכ תא וללכי ךשמהבש הדיחיה םיריחמה לכ      
הבכרהו ךותיח ,הלבוה ,רוצי ןוגכ תואצוהה      
ןרציה תויחנה יפל לכה  .םלשומ רמג דע      
      
יבועב 05-ב ןוטבמ תוכורדו תולולח תוטלפ     03.01.0020

 74,175.00   345.00   215.00 ר"מ/ג"ק 008 לש ףסונ סמועל מ"ס61 ר"מ   
      

 24,850.00   355.00    70.00 ר"מ/ג"ק 0001 לש ףסונ סמועל ךא ל"נכ ר"מ  03.01.0030
      

532,000.00   380.00 1,400.00 מ"ס 52 תוטלפה יבוע ךא ל"נכ ר"מ  03.01.0040
631,025.00 תוכורדו תולולח ,תוימורט ןוטב תוטלפ 10.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

631,025.00 ךורדו םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מאלון   .../008 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     008 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
היינב תודובע 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  10.40 ק ר פ  ת ת       
      

136,080.00   216.00   630.00 מ"ס 02 יבועב םירוח 5 ןוטב יקולבמ תוריק ר"מ  04.01.0010
      

 10,824.00   164.00    66.00 מ"ס 01 יבועב ןוטב יקולבב תוציחמ תיינב ר"מ  04.01.0020
146,904.00 ןוטב יקולבב הינב 10.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

146,904.00 היינב תודובע 40 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מאלון   .../009 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     009 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
יטסוקאו ימרת דודיבו םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י מ ר ת  ד ו ד י ב ו  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
י ט ס ו ק א ו       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
ר ו ט ק ו ר ט ס נ ו ק -      
      
בתכב םידדמנה םוטיאה תודובעה לכ      
םיטרפה יפל ועצובי תויומכה      

רוטקורטסנוק- םוטיא תודובע 10.50 כ"הס            
      
י ט ס ו ק א  י מ ר ת  ד ו ד י ב  20.50 ק ר פ  ת ת       
ר ו ט ק ו ר ט ס נ ו ק -      
      
ףצוזיא תוחולב םיחוטש תוגגל ימרת דודיב     05.02.0010

 39,000.00    65.00   600.00 .םינושה םיסלפמב מ"ס 7 יבועב ר"מ   
 39,000.00 רוטקורטסנוק- יטסוקא ימרת דודיב 20.50 כ"הס  

      
י מ ר ת  ד ו ד י ב  ת כ ר ע מ  30.50 ק ר פ  ת ת       
ר ו ט ק ו ר ט ס נ ו ק - ם י י נ ו צ י ח  ת ו ר י ק  י ו פ י ח ל       
      
רמצ ,הגמוא 'סנוק תללוכה סאלגסנד תכרעמ     05.03.0010
42 לקשמב "2 יבועב ב"אלפ ףוטע תיכוכז      
תשר + תובכש 2-ב יתקבא רמוח ,ק"מ/ג"ק      
םושיי םוטיא רמוח תובכש 2 + סאלגרטניא      

488,800.00   260.00 1,880.00 .חקפמה תוארוה י"פע לכה ,רלורב ר"מ   
488,800.00 רוטקורטסנוק- םיינוציח תוריק יופיחל ימרת דודיב תכרעמ 30.50 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ע ו צ י ב  י נ פ ל  ת ו נ כ ה  40.50 ק ר פ  ת ת       
      
םוטיא תודובע עוציב ינפל הנכהה תודובע לכ      
םיפיעס 10.50 קרפב וטרופש יפכ      
ןלבק תודובעב םיללכנ 01.10.50-10.10.50      
ישאר      

םוטיא עוציב ינפל תונכה 40.50 כ"הס            
      
ע ק ר ק ה  ס ל פ מ ב  ם ו ט י א  50.50 ק ר פ  ת ת       
      

  3,000.00    60.00    50.00 3 'סמ טרפ פ"ע סנולכ שארב יטנמצ םוטיא 'חי  05.05.0010
      
ללוכ םינפ ןפודב יתחשמ ינמוטיב םוטיא     05.05.0020

 10,000.00   100.00   100.00 4 'סמ טרפ פ"ע EPDH תעיריו םוטיאל הנגה 'חי   
      
תינמוטיב העירי םע הרוק תיתחת םוטיא     05.05.0030

  5,500.00    55.00   100.00 . 1 'סמ טרפ פ"ע מ"מ 4 יבועב רטמ   
      

 18,500.00 50.50.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../010 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     010 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
יטסוקאו ימרת דודיבו םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 18,500.00 מהעברה      
      
      
דע עקרק םע עגמב םיאבה ץוח תונפד םוטיא     05.05.0040
ראותמכ ףוציר / המדא יולימ לעמ מ"ס +02      

 15,000.00   100.00   150.00 .2 'סמ טרפב ר"מ   
      
עקרק םע עגמב תחנומ הפצרו הרוק םוטיא     05.05.0050
לכה )'טסנוק 5-5 ךתח הקוצי תחנומ הפצר(      
הנגהה ללוכ 13,03,92 םיטרפב טרופמכ      

 15,000.00   100.00   150.00 .טרפמב 50.50 קרפב טרופמכ עוציבה יבלשו ר"מ   
      
8604 י"תב שרדנה פ"ע תונולח ביבס םוטיא     05.05.0060
ץעויה ינפל גיצהל שי .םוינימולא ץעוי טרפמו      
תרגסמל ףוקשמ ןיב םוטיאה עוציב יטרפ      

      1.00     1.00     1.00 'פמוק .ורושיאל ןוטבה  
 48,501.00 עקרקה סלפמב םוטיא 50.50 כ"הס  

      
ת ו ג ג  ד ו ד י ב ו  ם ו ט י א  60.50 ק ר פ  ת ת       
ם י ט ר פ  פ "ע  ו ע צ ו ב י  ם י פ צ ו ר מ  ם י ח ט ש מ ו       
    5-15  
      
מ"ס 3 יבועב ימרת דודיבל ןטירואילופ תזתה     05.06.0010

 32,500.00    65.00   500.00 .ק"מל ג"ק 53 יבחרמ לקשמב ר"מ   
      
ןוטבמ םיעופיש ןוטב תקיצי - עוציבל הפולח     05.06.0020

 54,000.00   900.00    60.00 .תומכהמ 05% רטפוקילה קלחומ 02-ב ק"מ   
      
)לקטב ( לק ןוטב תקיצי - עוציבל הפולח     05.06.0030
תמרל בטיה קלחומ ס"פגמ 4 קזוחב םיעופיש      

 34,800.00   580.00    60.00 .תומכהמ 05% רטפוקילה תקלחה ק"מ   
      
לש םיימינפ תונפדו תוריק תנכהו םוטיא     05.06.0040

  9,750.00    65.00   150.00 . תויטנמצ תוחירמ י"ע תוגגה ר"מ   
      
,םירושימ ישגפמב )טוקלור( םימוטיק עוציב     05.06.0050

  3,000.00    20.00   150.00 .7 'סמ טרפ רטמ   
      
תובכש יתשב סלכואמ ללח לעמ גג םוטיא     05.06.0060
העירי ללוכ מ"מ 5 + מ"מ 4 יבועב תועירי      
8 'סמ טרפ פ"ע ןבל טגרגא םע הנוילע      

 45,000.00    90.00   500.00 .)תוריק ןיב לע טבמב הדידמה( ר"מ   
      
זקנ לש םוטיאב בולישו הנקתה , הקפסא     05.06.0080

  3,160.00   790.00     4.00 01 'סמ טרפ פ"ע רמלד 'חי   
      
      

182,210.00 60.50.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../011 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     011 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
יטסוקאו ימרת דודיבו םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

182,210.00 מהעברה      
      
      
טרפ תוקיצי ינפל רדוח רוניצ ביבס םוטיא     05.06.0090

  1,400.00   350.00     4.00 11 'סמ 'חי   
      
םינגזמ תרנצ ירבעמ םוטיאו עוביק תקיצי     05.06.0100
וניא רבעמה רוניצ ( אבס לקמ רוניצ ךרד      

  2,200.00   550.00     4.00 21 'סמ טרפ )ריחמב ללכנ 'חי   
      
תעיריו קוזיח תועירי 2 רובע ריחמ תפסות     05.06.0110
'סמ טרפבו 2571 ןקתב שרדנה פ"ע יופיח      

 11,000.00   110.00   100.00 13. רטמ   
      
2571 ןקתב שרדנכ םילגרס עוביק תפסות     05.06.0120

  3,000.00    60.00    50.00 .ינקית םימ ףא םייק אל םהב תומוקמב רטמ   
      
םיבוטר םירדח תוריקו תופצר םוטיא     05.06.0150
'סמ םיטרפ פ"ע תוינמוטבו תיטנמצ תכרעמב      

  5,000.00   100.00    50.00 19,20,21. ר"מ   
      
םירדחל לופכ זקנ לש הנקתהו הקפסא     05.06.0160

  1,050.00   350.00     3.00 .02 'סמ טרפב ראותמכ םיבוטר 'חי   
      
ינטירואילופ קיטסמ םע םינוש םירפת םוטיא     05.06.0170

  2,400.00    80.00    30.00 .71,61 'סמ טרפ פ"ע רטמ   
      

  3,000.00   150.00    20.00 .81 'סמ טרפב ראותמכ "גנושלפ" יוסיכ חפ רטמ  05.06.0180
211,260.00 51-5 םיטרפ פ"ע ועצובי םיפצורמ םיחטשמו תוגג דודיבו םוטיא 60.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

787,561.00 יטסוקאו ימרת דודיבו םוטיא תודובע 50 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../012 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     012 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
תורגסמו תורגנ 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 002X001 תודימב םיסיסר ףדה תלד     06.01.0010

150,000.00 25,000.00     6.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 10-מ סופיטמ 'חי   
      
20-מ סופיטמ ףדה תטלפ אלל 8" רוניצ     06.01.0020

 13,440.00   640.00    21.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
30-מ סופיטמ ףדה תטלפ םע 8" רוניצ     06.01.0030

  3,840.00   640.00     6.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
תמישרב טרופמכ 40-מ סופיטמ 4" רוניצ     06.01.0040

  5,880.00   490.00    12.00 תורגסמ 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 042X09 תודימב הסינכ תלד     06.01.0050

 16,800.00 2,800.00     6.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 50-מ 'חי   
      
מ"ס 032X033 תודימב למשח ןוראל תותלד     06.01.0060

 24,000.00 8,000.00     3.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ 71-מ סופיטמ  
      
מ"ס 032X016 תודימב למשח ןוראל תותלד     06.01.0070

 28,000.00 14,000.00     2.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ 81-מ סופיטמ  
      
טרופמכ 52-מ סופיטמ תיזח תוכרעמ רותסמ     06.01.0080

 80,000.00 80,000.00     1.00 'פמוק תורגסמ תמישרב  
      
תמישרב טרופמכ 72-מ סופיטמ מ"ממ ןולח     06.01.0090

 27,000.00 3,000.00     9.00 'פמוק תורגסמ  
      
תונטק תונובירט םיבשומל דומצ די זחאמ     06.01.0100

  2,700.00   900.00     3.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ 82-מ סופיטמ  
351,660.00 תורגסמ 10.60 כ"הס  

      
ת ו ר ג נ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
סופיטמ מ"ס 042X09 תודימב התיכ ןורא     06.02.0010

 19,200.00 3,200.00     6.00 תורגנ תמישרב טרופמכ 51-נ 'חי   
      
042X001 תודימב החותפ םיפדמ תדיחי     06.02.0020

 15,000.00 2,500.00     6.00 תורגנ תמישרב טרופמכ 61-נ סופיטמ מ"ס 'חי   
      
הפסרט תוחולמ םיתוריש יאת תכרעמ     06.02.0030
71-נ סופיטמ מ"ס 091X003 תודימב      

 27,000.00 4,500.00     6.00 תורגנ תמישרב טרופמכ 'חי   
      

 61,200.00 20.60.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../013 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     013 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
תורגסמו תורגנ 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 61,200.00 מהעברה      
      
      
טרופמכ 81-נ סופיטמ רסיק ןבא חטשמ     06.02.0040

 32,400.00 5,400.00     6.00 תורגנ תמישרב 'חי   
      
042X001 תודימב החותפ םיפדמ תדיחי     06.02.0050

  2,500.00 2,500.00     1.00 תורגנ תמישרב טרופמכ 91-נ סופיטמ מ"ס 'חי   
      
תודימב תודיינ תויטסוקא תוציחמ תכרעמ     06.02.0060
    023X576 טרופמכ 02-נ סופיטמ מ"ס  
הליסמו יטסוקא רניס תוברלו תורגנ תמישרב      

135,000.00 45,000.00     3.00 'פמוק טרפ יפל  
      
ךא ל"נכ תודיינ תויטסוקא תוציחמ תכרעמ     06.02.0070
12-נ סופיטמ מ"ס 023X576 תודימב      

132,000.00 44,000.00     3.00 'פמוק תורגנ תמישרב טרופמכ  
363,100.00 תורגנ 20.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

714,760.00 תורגסמו תורגנ 60 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../014 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     014 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
0.7 ק ר פ  ת ת  00.70 ק ר פ  ת ת       
      
0.7 קרפ תת      
      
תויללכ תויחנה      
      
יפל ועצבתי שא יוביכו היצלטסניא תודובעה      
התנמזה ללוכ, ת"להה תוארוהו 5021 י"ת      
תוקידבה עוציבל תכמסומ הדבעמ לש      
םינקתהו םיטרפמל םאתהב תושרדנה      
תוקידבה עוציב רובע ריחמה( םיילארשיה      
םלושי אלו םינושה םיפיעסה יריחמב לולכ      
.)דרפנב      
      
:תוללוכ תונושה האורבתה תודוקנ יריחמ      
,רורוויא יעבוכ ,םינטלוק ,ריוא תורוניצ      
ימוסחמ ,הפצר ימוסחמ ,תרוקיב תואספוק      
ילוורש ,רכמ טרפמ יפל גוסמ הסכמ םע יפות      
רחאל ונוקיתו ריקב הביצח ,םיחודיק ,רבעמ      
תנקתה ,םיגוס ינימ לכמ תורוניצ תנקתהה      
םאתהב יומס וא/ו יולג ןפואב תורוניצ      
בויב וק דע ןיכפושו ןיחולד תורוניצ ,תוינכתל      
השינב ישאר רזיירמ םימ תורוניצ ,ףסאמ      
האורבת תודוקנ ןיב קלחתמ שא יוביכל      
הקפסה ,לינ יזרב ,םירק םימ תורוניצ ,תונוש      
ינימ לכמ םיזרבו םיירטינס םילכ לש הנקתהו      
.םיגוס      
      
י"ע היהי רתאב היצלטסניא תודוקנ ןומיס      
ותדובעב ליחתי אל ןלבקה .חקפמהו ןלבקה      
י"ע תוריקה לע ןומיס תודוקנ רושיא ינפל      
.חקפמה      
      
םיללוכ ינכמורטקלא דויצו םירזיבאה יריחמ      
תולסאה לכ.הנקתהו הקירפ ,הלבוה ,הקפסא      
ילכמו םייתומכ וד הציחל יזרב ילעב ויהי      
.םייתומכ וד תולסא תחדה      

0.7 קרפ תת 00.70 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מאלון   .../015 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     015 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ פ  ם י מ  ת ו כ ר ע מ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב "04HCS" םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.01.0010
םינקתומ םימחו םירק םימל רפת אלל 3"      
וא/ו ךותירב םירבוחמ ,םייומס וא םייולג      
,"PU KCIUQ" גוסמ םיריהמ םירבחמב      

  4,280.00   214.00    20.00 .םיחפס אלל ,םירבחמ תוברל רטמ   
      

  3,400.00   170.00    20.00 .2" רטוקב תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.01.0020
      
אלל זילפ/הזנורב יושע ,1" רטוקב ירודכ זרב     07.01.0030

    510.00   170.00     3.00 דרוקרה 'חי   
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     07.01.0040
,ריק לע ןקתומה ,)דרפנב דדמנה( סלגרביפ      
2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל      
םע רטמ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
בר ,2" ססר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש ידמצמ      
ןולגלג ,1" ירודכ זרב ,2" דמצמ םע ישומיש      
,רטמ 03 ךרואב 4/3" רטוק שימג רוניצ םע      
ןקתמ ,יוהיזל "שא" טולישו םימ וקל רוביח      

  6,930.00 2,310.00     3.00 . םלשומ 'חי   
      
תלד םע סלגרביפמ שא יוביכ דויצל ןורא     07.01.0050
רבוחמ ,מ"ס 03/08/021 תודימב ,תלעונ      

  2,670.00   890.00     3.00 'פמוק ריקל  
      
םע בלושמ רטמ 3.2 הבוגב ןוחטיב תחלקמ     07.01.0060
תנקתומ ,רטמ 61.1 הבוגב םייניע תפטשמ      
םגד ,יסקופא הפוצמ ףתושמ הדלפ דומע לע      
רחס באלונכט תרבח י"ע תקוושמ "0224"      
שאר ,זוקינל רוביח תוברל ,ע"וש וא מ"עב      
-מ םירצוימ רויכו מ"מ 052 רטוק תחלקמ      

 13,650.00 4,550.00     3.00 52.1" וא 1" רטוק ירודכ זרבו SBA 'חי   
      

  1,500.00   500.00     3.00 מ"מב םימ ילכימ יולימל ילד זרב 'חי  07.01.0070
      

  3,540.00   590.00     6.00 מ"ממ רובע רטיל 002 םימ ילכימ 'חי  07.01.0080
 36,480.00 םינפ םימ תוכרעמ 10.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מאלון   .../016 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     016 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ פ  ז ו ק י נ ו  ב ו י ב  ת ו כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
,EPDH הובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0010
,ע"וש וא תיליבומ וא טירבג וא תוילוח תמגוד      
תוברל ,מ"מ 011 רטוק ,םייומס םינקתומ      
אלל ,םירבחמ תוברל ,תוילמשח תופומ      

  9,170.00   131.00    70.00 םיחפס רטמ   
      
4"/2" תעבט םע ןליפורפילופמ הפצר םוסחמ     07.02.0020

  1,560.00   260.00     6.00 זילפמ תשרו תעבט םע 'חי   
      
האיצי תוספרמו תוגגל )םשג ימ יטלוק( םיזקנ     07.02.0030
תמגוד S-01 "טיבלד" 4X"4" רטוק תיכנא      
ריהמ רוביח םע ףוג תוברל ,ע"וש וא "רמלד"      

  4,740.00   790.00     6.00 םילע םסוח P.P.U סדרבו תרנצל 'חי   
      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     07.02.0040
לזרב תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב      
רטוק תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב(| ןויזה      

  1,050.00   105.00    10.00 )4"( מ"מ 011 רטמ   
      
תמגוד ןליפרפילופמ 4" הליפנ - הפצר ףסאמ     07.02.0050

    540.00   270.00     2.00 קיטסלפ הסכמ םע ע"וש וא תוילוח 'חי   
 17,060.00 םינפ זוקינו בויב תוכרעמ 20.70 כ"הס  

      
ת ו ד ו ק נ ו  ם י י ר ט י נ ס  ם י ל כ  30.70 ק ר פ  ת ת       
ה א ו ר ב ת       
      
השיכר ללוכ 30.70 קרפ תתב תודובע םוחת      
תורוניצ.תוללוס/םיזרב ,םיירטינס םילכ לש      
תורוניצ.PS רמוחמ ויהי הנבמה ךותב םימ      
םינטלוק ללוכ הנבמה ךותב םיחולדו ןיכפוש      
.EPDH רמוחמ ויהי ריוא תורוניצו      
      
לכימ םע סוטול תויולת קולבונומ תולסא     07.03.0020
הטסורינ יריצ םע ןיילפוט בשומ יולג החדה      

 38,880.00 2,160.00    18.00 ןבל עבצ רטיל 3/6 הבונ םגד ןואסלפ ןרצי 'חי   
      
תוברל ןגזמ יזוקינ רוביחל האורבת תדוקנ     07.03.0030
,ליעפ םוסחמל ורוביחו EPDH זוקינ רוניצ      
ףסאמ וקו ןגזמ לכ דיל מ"מ 23 רטוקב םיפקז      

  7,000.00   700.00    10.00 זוקינ ןטלוקל רוביח דע מ"מ 36 רטוקב 'חי   
      
הנקתה ןבל עבצ 261 ט"קמ רפונ הצחר רויכ     07.03.0040

 12,600.00   700.00    18.00 הסרח ןרצי הנותחת 'חי   
      
      

 58,480.00 30.70.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../017 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     017 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 58,480.00 מהעברה      
      
      
"םתור" תרדסמ ריקהמ הנקתהל רויכל הללוס     07.03.0050
125009 ט"קמ תבבתוסמ הרצק היפ םע      
ןקתומ םורכ רומיג ,ע"וש וא "תמח" תמגוד      

 10,260.00   570.00    18.00 'פמוק רזעה ירמוח לכ םע םלשומ  
      

  3,600.00   600.00     6.00 יתמוק רלוקל םימ תדוקנ 'חי  07.03.0060
 72,340.00 האורבת תודוקנו םיירטינס םילכ 30.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

125,880.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../018 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     018 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ,ל מ ש ח  ת ו ד ו ק נ  10.80 ק ר פ  ת ת       
מ "נ מ ו       
      
םילבכ םע מ"מ 52 "נפ" תרנצב רואמ תדוקנ     08.01.0010
,חולה דעו הרקבה תדיחי ךרד ,ר"ממ 5.1      
גוז וא לופכ ,דיחי "הנול וניציטב" ז"מ      
דע םתנזה יוקו דל ראומ ןצחל וא םיפילחמ      
םיקספמ רובע תפסות םלושת אל .לגעמה      

 47,040.00   196.00   240.00 .םתנזה יוקו םינצחל וא םיפילחמ 'קנ   
      
םילבכ םע מ"מ 52 "נפ" תרנצב רואמ תדוקנ     08.01.0020
    4X5.1 דע ,)תיזכרמ הקלדה( ז"מ אלל ,ר"ממ  

 69,776.00   196.00   356.00 .חולה 'קנ   
      
אלל ר"ממ 3X5.1 םילבכ םע םלוא ל"נכ     08.01.0030

 15,640.00   170.00    92.00 )םורח תרואת( םרז קספמ 'קנ   
      
ראומ רזיבא םע תונורדסמ רואמ ןצחל תדוקנ     08.01.0040

    980.00   140.00     7.00 .חולה דע תרנצו םילבכ ללוכ "הנול וניציטב" 'קנ   
      
רואמ קספמל יטמרה יוסכ רובע תפסות     08.01.0050
תודוקנה רפסמב תולת אלל ,"וניציטב"      

    160.00    40.00     4.00 .תונזומה 'חי   
      
םע מ"מ 52 "נפ" תרנצב יפקה רואמ תדוקנ     08.01.0060

  1,280.00   160.00     8.00 .חולה דע ר"ממ 3X5.2 םילבכ 'קנ   
      
וניציטב" רזיבא םע ט"הת עקת תיב תדוקנ     08.01.0070
םע םילודומ העבראל הביתב דדוב "הנול      
םע "נפ" תרנצב וקו המיסח יסירתו םימתסמ      
תולת אלל ,חולה דע ר"ממ 5.2 םילבכ      
.ףתושמ לגעממ תונזומה תודוקנה רפסמב      

  7,680.00   160.00    48.00 .דרפנ וק רובע תפסות םלושת אל 'קנ   
      
םירזיבא םע ט"הת עקת תיב גוז תדוקנ     08.01.0080
יסירת םע םיבכרה תביתב "הנול וניציטב"      
ר"ממ 5.2 םילבכ םע "נפ" תרנצב וקו המיסח      
תודוקנה רפסמב תולת אלל ,חולה דע      
תפסות םלושת אל .ףתושמ לגעממ תונזומה      

  1,600.00   160.00    10.00 .דרפנ וק רובע 'קנ   
      
      
      
      
      

144,156.00 10.80.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../019 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     019 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

144,156.00 מהעברה      
      
      
סיבג" רזיבא םע יטמרה עקת תיב תדוקנ     08.01.0090
5.2 םילבכ םע "נפ" תרנצב וקו "םטסיס      
תודוקנה רפסמב תולת אלל ,חולה דע ר"ממ      
תפסות םלושת אל .ףתושמ לגעממ תונזומה      

  2,000.00   200.00    10.00 .דרפנ וק רובע 'קנ   
      
םע ,"א.ד.ע" N-1 רזיבא םע עקת תיב תדוקנ     08.01.0100
דע מ"מ 52 "נפ" תרנצו ר"ממ 5.1 םילבכ      
תיכנא הנקתה רובע תפסות םלושת אל .חולל      

  4,640.00   160.00    29.00 .הרקתה ללחב 'קנ   
      
םע ,"א.ד.ע" N-1 רזיבא םע עקת תיב תדוקנ     08.01.0110
דע מ"מ 52 "נפ" תרנצו ר"ממ 5.2 םילבכ      
תיכנא הנקתה רובע תפסות םלושת אל .חולל      

  3,600.00   180.00    20.00 .הרקתה ללחב 'קנ   
      
םע ,"א.ד.ע" N-2 רזיבא םע עקת תיב תדוקנ     08.01.0120
דע מ"מ 52 "נפ" תרנצו ר"ממ 5.2 םילבכ      
תיכנא הנקתה רובע תפסות םלושת אל .חולל      

  6,000.00   200.00    30.00 .הרקתה ללחב 'קנ   
      

    240.00   240.00     1.00 ."טסלפ אדע" N-4 רזיבא םע םלוא ל"נכ 'קנ  08.01.0130
      
וא ןשע תונולח וא שא תזכרל הנזה תדוקנ     08.01.0140
תרנצו ר"ממ 5.1 םילבכ םע דרפנ וקב הצירפ      

    450.00   150.00     3.00 .חולל דע 'קנ   
      
,טוהירב בלושמ וא ט"הע עקת תיב תדוקנ     08.01.0150
םע וקו A61-71EEC יזאפ דח רזיבא םע      
אל .חולל דע מ"מ 32 תרנצו ר"ממ 5.2 םילבכ      
וקב תונזומה תודוקנ רובע תפסות םלושת      

    720.00   240.00     3.00 .דרפנ 'קנ   
      
בר תביתב D-71 םגד םיעקש ץבקמ תדוקנ     08.01.0160
טרפ יפל "אדע"  )תרושקתו למשח( םיעקש      
םע למשחל עקת יתב העברא ללוכ ,טרפמו      
עקת יתב העבראל הבית ,תועובק תוציחמ      
תנזה ,םימתסמו םימאתמ םע תרושקתל      
5.2 םילבכו מ"מ 52 תרנצ םע וקב למשח      
תרנצב תרושקת תנזהו חולה דע ר"ממ      
    52X2 תמלוסל דע הכישמ יטוח םע מ"מ  

 29,280.00   480.00    61.00 תרושקתה 'קנ   
      
      

191,086.00 10.80.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../020 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     020 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

191,086.00 מהעברה      
      
      
בר תביתב D-81 םגד םיעקש ץבקמ תדוקנ     08.01.0170
טרפ יפל "אדע"  )תרושקתו למשח( םיעקש      
םע למשחל עקת יתב השש ללוכ ,טרפמו      
עקת יתב העבראל הבית ,תועובק תוציחמ      
תנזה ,םימתסמו םימאתמ םע תרושקתל      
5.2 םילבכו מ"מ 52 תרנצ םע וקב למשח      
תרנצב תרושקת תנזהו חולה דע ר"ממ      
    52X2 תמלוסל דע הכישמ יטוח םע מ"מ  

 13,340.00   580.00    23.00 תרושקתה 'קנ   
      
םיבשחמ תניעט תדמעל םיעקש ץבקמ תדוקנ     08.01.0180
,A61X3 ירלודומ ז"מ ללוכ D-41 הביתב      
,למשחל םייזאפ-דח עקת יתב יתב השלש      
םילבכו מ"מ 52 תרנצב וקב למשח תנזה      

  6,240.00   480.00    13.00 .חולה דע דרפנ וקב ר"ממ 5X5.2 'קנ   
      
"אדע" תביתב IF-IW ל םיעקש ץבקמ תדוקנ     08.01.0190
למשח תנזה ,למשחל עקת יתב יתב גוז ללוכ      
תרנצו ר"ממ 5.2 םילבכו מ"מ 52 תרנצב וקב      
ןוראל דע הכישמ יטוח םע מ"מ 52 תרושקת      

  5,280.00   220.00    24.00 .תרושקתה 'קנ   
      
תנקתומ יתרקת ןרקמל םיעקש ץבקמ תדוקנ     08.01.0200
גוז ללוכ "אדע" תביתב הרקתה ללחב תיכנא      
וקב למשח תנזה ,למשחל עקת יתב יתב      
תרנצו ,ר"ממ 5.2 םילבכו מ"מ 52 תרנצב      
םלוסל דע הכישמ יטוח םע מ"מ 52 תרושקת      
הכישמ טוח םע מ"מ 04 תרנצו תרושקתה      

  3,360.00   280.00    12.00 .םיעקשה ץבקמל 'קנ   
      
DCL ךסמל ט"הת םיעקש ץבקמ תדוקנ     08.01.0210
עקת יתב יתב גוז ללוכ "אדע" תביתב      
מ"מ 52 תרנצב וקב למשח תנזה ,למשחל      
מ"מ 52 תרושקת תרנצ ,ר"ממ 5.2 םילבכו      
תרנצו תרושקתה םלוסל דע הכישמ טוח םע      

  3,360.00   280.00    12.00 .םיעקשה ץבקמל הכישמ טוח םע מ"מ 04 'קנ   
      
5.2 םילבכ םע ןגזמ דייאמל הנזה תדוקנ     08.01.0220
ת.בב םויסו חולה דע מ"מ 52 תרנצו ר"ממ      
תיכנא ןקתומ N-1 ת.ב וא ט"הת "וניציטב"      
ןוכסחה תרקבל רובח תבית ,הרקתה ללחב      
ידייאמ לכ ןיב רשרושמ מ"מ 02 דוקפ רונצו      

 12,480.00   240.00    52.00 .גגה לעש הבעמל דעו גוזמה לגעמה 'קנ   
      

235,146.00 10.80.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../021 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     021 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

235,146.00 מהעברה      
      
      
דרפנ וקב ,גגה לע חופמ/ןגזמל הנזה תדוקנ     08.01.0230
דדמתש הלעתב ,YX2N 5.2X5 לבכ םע      
חול דע ,תנירושמ תרנצ יעטק תוברל ,דרפנב      
1X3 ןוחטב קספמב םויסו גגה לעש הקולחה      
    65PI-A6 הבצהל מ"ס 04 הבוגב תילגר ללוכ  

  1,600.00   800.00     2.00 גגה לע 'קנ   
      
דרפנ וקב ,גגה לע ןגזמ הבעמל הנזה תדוקנ     08.01.0240
דדמתש הלעתב ,YX2N 6X5 לבכ םע      
חול דע ,תנירושמ תרנצ יעטק תוברל ,דרפנב      
ןוחטב קספמב םויסו גגה לעש הקולחה      
    5P-IA52X3 6 מ"ס 04 הבוגב תילגר ללוכ  

    500.00   250.00     2.00 גגה לע הבצהל 'קנ   
      
דרפנ וקב ,גגה לע ןגזמ הבעמל הנזה תדוקנ     08.01.0250
דדמתש הלעתב ,YX2N 01X5 לבכ םע      
חול דע ,תנירושמ תרנצ יעטק תוברל ,דרפנב      
X3 ןוחטב קספמב םויסו גגה לעש הקולחה      
    65PI-A04 מ"ס 04 הבוגב תילגר ללוכ  

  3,150.00   450.00     7.00 גגה לע הבצהל 'קנ   
      
דרפנ וקב ,גגה לע ןגזמ הבעמל הנזה תדוקנ     08.01.0260
דדמתש הלעתב ,YX2N 61X5 לבכ םע      
חול דע ,תנירושמ תרנצ יעטק תוברל ,דרפנב      
X3 ןוחטב קספמב םויסו גגה לעש הקולחה      
    65PI-A36 מ"ס 04 הבוגב תילגר ללוכ  

  1,200.00   600.00     2.00 גגה לע הבצהל 'קנ   
      
וא ןגזמ תלעפה תדיחיל הנכה תדוקנ     08.01.0270
טוח םע רטוק מ"מ 02 רונצב ,ןגזמ טטסומרט      
לש דוקפה תביתל דעו הדוקנהמ הכישמ      

  5,200.00   100.00    52.00 .ןגזמה 'קנ   
      
וקב יזאפ תלת+דח םיעקש תדיחי תדוקנ     08.01.0280
דע מ"מ 52 תרנצו ר"ממ 5.2 םילבכ םע דרפנ      

  1,440.00   480.00     3.00 .V032 ת"ב גוזו A61X5 ת.ב ללוכ ,חולה 'קנ   
      
םע דרפנ וקב ןשע ןולח עונמ תנזה תדוקנ     08.01.0290
מ"מ 52 תרנצו ר"ממ HXHN 5.2X4 םילבכ      
תניסח םירובח תבית ,תונולחה תזכרל דע      

  1,980.00   330.00     6.00 .הלעפה תקידבו עונמה רובח ,שא 'קנ   
      
      
      

250,216.00 10.80.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../022 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     022 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

250,216.00 מהעברה      
      
      
ןשע תונולח יעונמ תלעפה דוקפ תנזה תדוקנ     08.01.0300
,ר"ממ YX2N 5.1X4 םילבכ םע דרפנ וקב      
תוירונו םינצחל תביתו מ"מ 52 תרנצו      

    250.00   250.00     1.00 טרופמכ 'קנ   
      
ללוכ ןווכתמ יטמרה ירטקלאוטופ את תדוקנ     08.01.0310
,חולה דע ר"ממ 4X5.1 לבכו תרנצ םע וק      

  1,100.00   550.00     2.00 .הלעפה תקידבו רובח 'קנ   
      
תרגסמב אלש( ט"הת ןופלטל הנכה תדוקנ     08.01.0320
מ"מ 52 רונצב דרפנ וקב )םיעקשה יצבקמ      
לבכ ללוכ תרושקתה ןוראל דע רטוק      
    5.0/2X3 עקש םע "וניציטב" תביתב םויסו  

    480.00   160.00     3.00 .טלושמ הסכמו םאתמ ,JR-11 'קנ   
      
,אוהש גוס לכמ מ"נמ דויצל הנכה תדוקנ     08.01.0330
תרושקתה תמלוסל דע רטוק מ"מ 02 רונצב      
הסכמ םע 55 הביתב םויסו הכישמ טוח ללוכ      
וא דרפנב ודדמי טווחהו רזיבאה .טלושמ      

  1,760.00    80.00    22.00 .םירחא י"ע ועצובי 'קנ   
      
אוהש גוס לכמ מ"נמ דויצל הנכה תדוקנ     08.01.0340
תרושקתה תמלוסל דע רטוק מ"מ 52 רונצב      
םע N-2 הביתב םויסו הכישמ טוח ללוכ      

  2,240.00   140.00    16.00 .טלושמ הסכמו םימתסמו םימאתמ 'קנ   
      
02 "נפ" רונצב הזירכ לוקמרל הנכה תדוקנ     08.01.0350
דעו הדוקנל הדוקנמ ,הכישמ יטוח  םע מ"מ      
"אדע" תבית םע םויסו הזירכה תזכרל      

  5,460.00   130.00    42.00 .תטלושמ 'קנ   
      
"נפ" רונצב יוציח הזירכ רפושל הנכה תדוקנ     08.01.0360
הדוקנל הדוקנמ ,הכישמ יטוח םע מ"מ 02      
"אדע" תבית םע םויסו הזירכה תזכרל דעו      

    520.00   130.00     4.00 .תטלושמ 'קנ   
      
הרקב תביתו תוחכונ יאלגל הנזה תדוקנ     08.01.0370
דע ר"ממ 5.1 םילבכ םע מ"מ 52 "נפ" רונצב      
תיכנא ןקתומ N-1 עקת תיבב םויסו חולה      

  3,120.00   130.00    24.00 .הרקתה ללחב 'קנ   
      
      
      
      

265,146.00 10.80.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../023 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     023 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

265,146.00 מהעברה      
      
      
,גוס לכמ ןשעו שא יוליג דויצל הנזה תדוקנ     08.01.0380
,הכישמ טוח םע רטוק מ"מ 02 "נפ" תרנצב      
תביתב םויסו תזכרל דעו הדוקנל הדוקנמ      
,ט"הת 55 הביתב וא "טסלפ אדע" רבעמ      

 12,000.00   100.00   120.00 .תוטלושמ 'קנ   
      
02 "נפ" רונצב הצירפ תקעזאל הנכה תדוקנ     08.01.0390
תמלוסל דע דרפנ וקב הכישמ יטוח םע מ"מ      

  1,200.00   120.00    10.00 .תזכרה דעו מ"נמה 'קנ   
      
"נפ" רונצב החטבא תמלצמל הנכה תדוקנ     08.01.0400
דע דרפנ וקב הכישמ יטוח םע מ"מ 52      

  3,240.00   120.00    27.00 .תזכרה דעו מ"נמה תמלוסל 'קנ   
      
םע דרפנ וקב םורח תקספה ןצחל תדוקנ     08.01.0410
םויסו חולה דע HXHN 5.1X3 םילבכו תרנצ      
תיכוכז לעב "קינכמלט" יעגמ וד ןצחלב      

    800.00   400.00     2.00 תויברזר תויכוכז גוזו ןושיטפ ,הריבשל 'קנ   
282,386.00 מ"נמו תרושקת ,למשח תודוקנ 10.80 כ"הס  

      
ם י ל ו ל כ מ  ,ת ו ד ו ב ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו ק ר א ה ו       
      
יפ לע 'ב בלש הנבמב דוסי תקראה לולכמ     08.02.0010
תעבט תוברל ,תונקתה ץבוקו טרפמ ,תינכת      
ספו הקראה יצוק ,דוסיה ידומעל רובח ,רושיג      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .רובח  
      
,יפגא חול תחמוגב ינשמ תוקראה ספ     08.02.0020
5X04X003 תודימב תיטילורטקלא תשוחנמ      
,רובח יגרב 02 םג ללוכ ,טרפמ יפל ,מ"מ      

    450.00   150.00     3.00 'פמוק .טולישו יוסכ  
      
תשוחנמ םינגזמה תווחב ינשמ תוקראה ספ     08.02.0030
יפל ,מ"מ 5X04X003 תודימב תיטילורטקלא      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק .טולישו יוסכ ,רובח יגרב 02 םג ללוכ ,טרפמ  
      
      
      
      
      
      
      
      

  3,100.00 20.80.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../024 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     024 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,100.00 מהעברה      
      
      
ישאר תוקראהה ספל תוקראה ןקתמ תמלשה     08.02.0040
ראותמכו תונקתה ץבוק יפל עקרק תמוקב      
לכ תא ללוכ ריחמה .דחוימה ינכטה טרפמב      
,ןגמ תרנצ ,םידדובמה הקראהה יכילומ      
תודובעהו דויצה ,םירזיבאה לכו טוליש      
טרפמב טרופמכו תונקתב שרדנכ םישורדה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .דחוימה ינכטה  
      
,םיינשמ םיספל תוקראה ןקתמ תמלשה     08.02.0050
ראותמכ ,גג וא 'ב וא 'א המוקב 'א ףגאב      

  3,000.00 1,000.00     3.00 'פמוק .ליעל  
      
אוהש גוס לכמ הרואת ףוג רובחו הנקתה     08.02.0060
.םייתילכת וד םיפוג תוברל ,)עצוממ ריחמ(      
,קפסה ןסחממ ףוגה תלבוה םג ללוכ ריחמה      
םימואת ,ףוגב תורונה תנקתה ,הלבוה חוטב      
תנקתה ,םייופיחה וא תורקתה ןלבק םע      
תנקתה ,הרקתב קוזיחה תוטלפו םיחדקה      

 44,800.00    70.00   640.00 'פמוק .הלעפה תקידבו טרפמ יפל םיפוגה  
      
ללוכ תואובמב יולת הרואת ףוגל םלוא ל"נכ     08.02.0070
רובח לבכו הילת וו ,החטבא לית ,סוליפ      

  9,360.00   120.00    78.00 הביתל 'חי   
      
תרקתב עוקש ,ףיצר דל ספ ףוגל םלוא ל"נכ     08.02.0080
רביירדה רובחו רביירדב וקלח תוברל םייניב      

 13,200.00   120.00   110.00 ףוגל רטמ   
      
הרקתל דומצ ,ףיצר דל ספ ףוגל םלוא ל"נכ     08.02.0090
רובחו רביירדב וקלח תוברל םייניב תיביסמ      

  3,500.00   100.00    35.00 ףוגל רביירדה רטמ   
      
יללכ ןצחל תדיחי רובחו הנקתה ,הקפסא     08.02.0100
ללוכ ט"הע הביתב )תדרפנ תירונ( ראומ      
,רקובמה חולה דע 5.1X5 דוקפ לבכו תרנצ      

  1,440.00   240.00     6.00 .טוליש ללוכ 'חי   
      
A61X2 טקפ קספמ רובחו הנקתה ,הקפסא     08.02.0110

    960.00   160.00     6.00 .טולישו ןוגג ללוכ PI-65 הביתב 'חי   
      
A52X3 טקפ קספמ רובחו הנקתה ,הקפסא     08.02.0120

  1,000.00   200.00     5.00 .טולישו ןוגג ללוכ PI-65 הביתב 'חי   
      
      

 81,860.00 20.80.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../025 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     025 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 81,860.00 מהעברה      
      
      
A04X3 טקפ קספמ רובחו הנקתה ,הקפסא     08.02.0130

  1,400.00   280.00     5.00 .טולישו ןוגג ללוכ PI-65 הביתב 'חי   
      
A36X3 טקפ קספמ רובחו הנקתה ,הקפסא     08.02.0140

  1,050.00   350.00     3.00 .טולישו ןוגג ללוכ PI-65 הביתב 'חי   
      
אפלא" 21-אפלא היגרנאב ןוכסח תכרע     08.02.0150
תדיחיו תוחכונ יאלג תדיחי תללוכ "טרמס      
ןיב טווח ילבכו תרנצ ללוכ  ,תישאר גותימ      
,תנקתומ ,הלעפה קידבו ןווכ תוברל ,תודיחיה      

  3,750.00   750.00     5.00 'פמוק .שומשל הנכומו תרבוחמ  
      
אפלא" 21-אפלא היגרנאב ןוכסח תכרע     08.02.0160
תדיחי ,תוחכונ יאלג תדיחי תללוכ "טרמס      
ללוכ  ,תינשמ גותימ תדיחיו תישאר גותימ      
ןווכ תוברל ,תודיחיה ןיב טווח ילבכו תרנצ      
הנכומו תרבוחמ ,תנקתומ ,הלעפה קידבו      

 25,650.00   950.00    27.00 'פמוק .שומשל  
      
ילבכ ללוכ הקזחאל ףקוע קספמ רובע תפסות     08.02.0170

  4,160.00   130.00    32.00 שומשל ןכומו רבוחמ ,ןקתומ ,טווח 'חי   
      
אובימ VPE םגד יתרקת הרואת תמצוע שגר     08.02.0180
    S.H.E תביתל דע טווח ילבכ ללוכ  

  2,400.00   600.00     4.00 שומשל ןכומו רבוחמ ,ןקתומ ,םירסממה 'חי   
      
דע טווח ילבכ ללוכ ןולחל יטנגמ לובג עגמ     08.02.0190

  1,080.00   180.00     6.00 .רקבה 'חי   
      
םויסו GR-6 לבכב היזיבלט תדוקנ טווח     08.02.0200

    560.00   140.00     4.00 ימואת היזיבלט רזיבאב 'קנ   
      
לבכ םע תרושקת תדוקנ תליבכ תמלשה     08.02.0210
    PTF 7TAC 54-JR "םודא( ינקת "רודלט(  
טוליש תוברל ,יפגאה תרושקתה דסמל דע      

 42,000.00   350.00   120.00 ןומיסו 'קנ   
      
הביתב )enotsyeK( תרושקת רזיבא תמלשה     08.02.0220
a6TAC 54-JR רזיבא םע דרפנב דדמנש      

  3,500.00    25.00   140.00 ןומיסו טוליש תוברל ,ינקת ,ךכוסמ 'קנ   
167,410.00 תוקראהו םילולכמ ,תודובע 20.80 כ"הס  

      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מאלון   .../026 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     026 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל י ב ו מ ו  ם י ל ב כ  ,ם י כ י ל ו מ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
.דבלב אנדמואב ןניה הז קרפב תויומכה לכ      
תרגסמב וללכנ אלש יאנתב ודדמי םיפיעסה      
.תויומכה תמישרב םירחא םיפיעס      
      
,רוזש ר"ממ 01 .ט דדובמ תשוחנ ךילומ     08.03.0020
דדמי אל .ויתוצק ינש רבוחמ ,תרנצב לחשומ      

  1,120.00    14.00    80.00 .הקראה ינקתמב רטמ   
      

  2,160.00    18.00   120.00 .לוגע ,רוזש ר"ממ 52 ךתחב ל"נכ רטמ  08.03.0030
      
לחשומ ר"ממ 5X5.1 דע ךתחב ט.ב.ט לבכ     08.03.0040
,דרפנב דדמיש ליבומ ג"ע ןקתומ וא תרנצב      

    600.00     5.00   120.00 .טוליש תוברל רטמ   
      
ר"ממ 21X5.1 דע ךתחב םלוא ל"נכ     08.03.0050

  1,080.00    24.00    45.00 .רפסוממ רטמ   
      

  1,540.00    11.00   140.00 .ר"ממ 5X5.2 דע ךתחב םלוא ל"נכ רטמ  08.03.0060
      

    600.00    20.00    30.00 .ר"ממ 5X6 ךתחב םלוא ל"נכ רטמ  08.03.0070
      

    750.00    25.00    30.00 .ר"ממ 5X01 ךתחב םלוא ל"נכ רטמ  08.03.0080
      

  1,650.00    30.00    55.00 .ר"ממ 5X61 ךתחב םלוא ל"נכ רטמ  08.03.0090
      
םיכילומ ר"ממ 3X52/61 ךתחב םלוא ל"נכ     08.03.0100

  2,600.00    65.00    40.00 .םילוגע רטמ   
      
,ר"ממ YX2AN 05/59X3 םלוא ל"נכ     08.03.0110

  4,550.00    65.00    70.00 .םילוגע םיכילומ רטמ   
      
רבוחמ ,ןקתומ רטוק מ"מ 52 דע "נפ" רונצ     08.03.0120
תובית לכ תוברל ,שומשל ןכומו ויתוצק ינשב      

  1,100.00     5.00   220.00 .תושורדה תופעתסהו רבעמה רטמ   
      

    810.00     9.00    90.00 .מ"מ 23 רטוקב ל"נכ רטמ  08.03.0130
      

    800.00    10.00    80.00 .מ"מ 04 רטוקב ל"נכ רטמ  08.03.0140
      

  3,360.00    16.00   210.00 .מ"מ 05 רטוקב ל"נכ רטמ  08.03.0150
      
מ"מ 52X53 תודימב "לגלפ" CVP תלעת     08.03.0160
הסכמ תוברל הנבמה תוריק לע העובק      
05 לכ םילבכ יקוזיח ,גנורג יכותיח ,םיקוזיחו      

    245.00     7.00    35.00 טולישו מ"ס רטמ   
 22,965.00 30.80.40 קרפ תתב הרבעהל

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מאלון   .../027 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     027 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 22,965.00 מהעברה      
      
      

    630.00    21.00    30.00 .מ"ס 6X6 וא 4X6 תודימב םלוא ל"נכ רטמ  08.03.0170
      
הציחמ םע מ"ס 21X6 תודימב םלוא ל"נכ     08.03.0180

    900.00    45.00    20.00 .תיכרוא רטמ   
      
מ"ס 8X01 תודימב תנבלוגמ תשר תמלוס     08.03.0190
הרקתהמ הילתב תיקפוא תנקתומ ,טרופמכ      
,םישעותמ םיקוזיח תוברל ,ריקהמ וא      
לע ולעי אלש םיחוורמב םינקתומ םינבלוגמ      
תקראהו םיקבחב םיעטקה רובח ,רטמ 5.1      
הקראהה תופיצר לע הרימש תוברל תמלוסה      
ךילומ וא םלוסה יעטק רושיג תועצמאב      

  1,200.00    30.00    40.00 .םלוסה ךרוא לכל ףושח הקראה רטמ   
      
8X02 תודימב תנבלוגמ תשר תמלוס ל"נכ     08.03.0200

  5,600.00    40.00   140.00 .טרופמכ מ"ס רטמ   
      
8X03 תודימב תנבלוגמ תשר תמלוס ל"נכ     08.03.0210

  9,800.00    70.00   140.00 .טרופמכ מ"ס רטמ   
      
2.1 יבועב עובצו ןבלוגמ ,ץרוחמ חפ תלעת     08.03.0220
אלמ הסכמ םע מ"ס 8X01 תודימב ,מ"מ      
מ"ס 51 תהבגומ תנקתומ ,מ"מ 2.1 יבועב      
תוכימתו םיקוזיח תוברל ,גגה לעמ      
םיחוורמב םינקתומ ,םינבלוגמ ,םישעותמ      
םיעטקה רובח ,רטמ 5.1 לע ולעי אלש      
תוברל הלעתה תקראהו תוימינפ תויחפב      
רושיג תועצמאב הקראהה תופיצר לע הרימש      
לכל ףושח הקראה ךילומ וא םלוסה יעטק      

  1,800.00    90.00    20.00 .הלעתה ךרוא רטמ   
      
2.1 יבועב ןבלוגמו ץרוחמ חפ תלעת ל"נכ     08.03.0230
אלמ הסכמ םע מ"ס 8X02 תודימב ,מ"מ      

  1,800.00    90.00    20.00 .מ"מ 2.1 יבועב רטמ   
      
2.1 יבועב ןבלוגמו ץרוחמ חפ תלעת ל"נכ     08.03.0240
אלמ הסכמ םע מ"ס 8X03 תודימב ,מ"מ      

  2,200.00   110.00    20.00 .מ"מ 2.1 יבועב רטמ   
      
      
      
      
      
      

 46,895.00 30.80.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../028 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     028 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 46,895.00 מהעברה      
      
      
,עובצו ןבלוגמ ,עקת/עקש ,אלמ חפ תלעת     08.03.0250
אלל מ"ס 8X01 תודימב ,מ"מ 2.1 יבועב      
תוברל ,הרקתהמ הילתב תנקתומ ,הסכמ      
םינבלוגמ ,םישעותמ תוכימתו םיקוזיח      
לע ולעי אלש םיחוורמב םינקתומ ,םירובצו      
תוימינפ תויחפב םיעטקה רובח ,רטמ 5.1      
תופיצר לע הרימש תוברל הלעתה תקראהו      
וא םלוסה יעטק רושיג תועצמאב הקראהה      

  4,400.00   110.00    40.00 .הלעתה ךרוא לכל ףושח הקראה ךילומ רטמ   
 51,295.00 םיליבומו םילבכ ,םיכילומ 30.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  ת ק פ ס א  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
.םינוש הרואת יפוג תקפסא תללכנ הז קרפב      
םג ללוכ ,רתאב הקפסאל סחיתמ ריחמה      
רובחהו הנקתהה .חוטיבו עוניש ,הלבוה      
.)תרחא ןיוצ םא אלא( דרפנב םידדמנ      
      
.דבלב אנדמואב ןנה הז קרפב תויומכה לכ      
םגדלו תרצותל סחיתהל עיצמה לעש שגדומ      
,המוד דויצב םתפלחה רשואת אל .םנושלכ      
.ןנכתמהו לכירדאה רושאב אלא      
      
םירזיבאהו דויצה תורדגהל בל תמושת אנ      
.דחוימה ינכטה טרפמב      
      
    ------------------------------  
      
םאתומ ,מ"ס 06X06 עוקש דל הרואת ףוג     08.04.0050
K0004 ,mL004,4 W04 ,הרקתה גוסל      

 16,830.00   330.00    51.00 24300Z5 "שעג" םגד 'חי   
      
K0004 ,יטמרה ,ינוציח דל הרואת ףוג     08.04.0060

 45,360.00   280.00   162.00 83300Z5 "שעג" םגד mL003,3 W03, 'חי   
      
K0004 ,עוקש ,לוגע דל הרואת ףוג     08.04.0070

  6,240.00   240.00    26.00 15110Z5 "שעג" םגד mL000,1 W01, 'חי   
      
K0004 ,עוקש ,לוגע דל הרואת ףוג     08.04.0080

 12,960.00   270.00    48.00 "הדנפ-וקסינ" םגד mL057,1 W81, 'חי   
      
K0004 ,עוקש ,לוגע דל הרואת ףוג     08.04.0090

 12,800.00   320.00    40.00 "הדנפ-וקסינ" םגד mL009,2 W12, 'חי   
      

 94,190.00 40.80.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../029 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     029 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 94,190.00 מהעברה      
      
      
K0004 ,עוקש ,לוגע דל הרואת ףוג     08.04.0100

  9,120.00   240.00    38.00 "הדנפ-וקסינ" םגד mL020,1 W21, 'חי   
      
K0004 ,עוקש ,לוגע דל הרואת ףוג     08.04.0110

  1,240.00   310.00     4.00 55110Z5 "שעג" םגד mL000,2 W02, 'חי   
      
K0004 ,mL061,1 ,ינוציח דל הרואת ףוג     08.04.0120

  9,120.00   240.00    38.00 05500Z5 "שעג רובת" םגד W12 'חי   
      
K0004 ,mL058,2 W43,דדוב ,יולת דל ספ     08.04.0130

 38,400.00   800.00    48.00 הילת ירזיבא תוברל 541Z505 "שעג" םגד 'חי   
      
K0004 ,mL006,3 ,יטמרה דל הרואת ףוג     08.04.0140

  1,440.00   240.00     6.00 27500Z5 "שעג םעונ" םגד W63 'חי   
      
K0003 ,mL000,01 ,יטמרה דל הפצה סנפ     08.04.0150

  4,800.00   480.00    10.00 90002871 "וקסינ" םגד W001 'חי   
      
אלל ,עוקש ,ףיצר DMS דל LENNAHC ספ     08.04.0160
6 בחורב הלעת ללוכ )sselmirT( םיילוש      
V42, 8253,יבלח סקפסרפ יוסכ םע מ"ס      

 15,600.00   520.00    30.00 DMS K0004 'm/mL087/ W01 רטמ   
      
אלל ,עוקש ,ףיצר DMS דל LENNAHC ספ     08.04.0170
6 בחורב הלעת ללוכ )sselmirT( םיילוש      
V42, 0505,יבלח סקפסרפ יוסכ םע מ"ס      

 19,200.00   640.00    30.00 DMS K0004 'm/mL0611/ W51 רטמ   
      
V42 דל ספל )revirD( בצוימ חכ קפס     08.04.0180
םע תררוואמ תכתמ תביתב ,W03 קפסהב      

    800.00   200.00     4.00 .הילת ירודס 'חי   
      
V42 דל ספל )revirD( בצוימ חכ קפס     08.04.0190
םע תררוואמ תכתמ תביתב ,W051 קפסהב      

  1,600.00   400.00     4.00 .הילת ירודס 'חי   
      
,יתילכת דח ,עוקש,יאמצע םורח תרואת ףוג     08.04.0200
תרונ םע "טיילורטקלא" TS-136-LE םגד      

 19,740.00   420.00    47.00 LED 3W 300Lm 'חי   
      
,יתילכת דח ,ינוציח,יאמצע םורח תרואת ףוג     08.04.0210
תרונ םע "טיילורטקלא" TS-137-LE םגד      

  7,560.00   420.00    18.00 ריקל הנקתה עורזו mL003 W3 DEL 'חי   
      

222,810.00 40.80.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../030 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     030 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

222,810.00 מהעברה      
      
      
םגד יתילכת וד יאמצע הנווכה תרואת ףוג     08.04.0220
    1481 DEL 226 LE "יולת ,"טיילורטקלא  
הניעט תירונ ,DEL תורונ םע הרקתהמ      
מ"ס 51 הבוגב ינקת טולישו הקידב ןצחלו      

 11,250.00   450.00    25.00 .שרדנכ 'חי   
      

    400.00    80.00     5.00 .ידדצ וד טלש רובע תפסות 'חי  08.04.0230
234,460.00 הרואת יפוג תקפסא 40.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה םג םיללוכ - הז קרפב םיריחמה לכ      
םיקדהמו תושל ,הנקתה ירזיבאו טווח ,רובחו      
.םישורדה םירמוחהו תודובעה רתי לכו      
      
--------------------------- תוחול ינבמ      
      
רובע ,תותלדו םילנפ םע חפ יזגראב הנבמ     08.05.0030
דחוימ ינכט טרפמ יפל ,עקרק תמוק יפגא חול      
םיטנמלאה לכל דעוימה ,93416 י"תו      
03% רובע תואלמ תונכה ללוכו םישורדה      
הדש תת לכבו הדש לכב םיפסונ םירזיבא      
,A002X4 םיספ םג ללוכ ריחמה .דרפנב      
,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,םיינשמ םיספ      
םירכזומה םיטנמלאה לכו רובחו הנקתה      
םישורדה הלא לכ ןכו דחוימה ינכטה טרפמב      

 15,000.00 6,000.00     2.50 .חולה לש ןיקת לועפתל ר"מ   
      
רובע ,תותלדו םילנפ םע חפ יזגראב הנבמ     08.05.0040
ינכט טרפמ יפל ,'ב וא 'א תומוק יפגא חול      
םיטנמלאה לכל דעוימה ,93416 י"תו דחוימ      
03% רובע תואלמ תונכה ללוכו םישורדה      
הדש תת לכבו הדש לכב םיפסונ םירזיבא      
,A521X4 םיספ םג ללוכ ריחמה .דרפנב      
,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,םיינשמ םיספ      
םירכזומה םיטנמלאה לכו רובחו הנקתה      
םישורדה הלא לכ ןכו דחוימה ינכטה טרפמב      

 19,000.00 3,800.00     5.00 .חולה לש ןיקת לועפתל ר"מ   
      
      
      
      
      
      

 34,000.00 50.80.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../031 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     031 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 34,000.00 מהעברה      
      
      
םילנפ םע חפ יזגראב PI-65 יטמרה הנבמ     08.05.0050
םינגזמ תקולח חול רובע ,הנגה ןוגגו תותלדו      
,93416 י"תו דחוימ ינכט טרפמ יפל ,גגה לע      
ללוכו םישורדה םיטנמלאה לכל דעוימה      
.םיפסונ םירזיבא 03% רובע תואלמ תונכה      
ריחמה .'מ 7.1 לע הלעי אל הנבמה הבוג      
,טווח ,םיקדהמ ,A004X4 םיספ םג ללוכ      
םיטנמלאה לכו רובחו הנקתה ,טוליש      
הלא לכ ןכו דחוימה ינכטה טרפמב םירכזומה      

 11,200.00 5,600.00     2.00 .חולה לש ןיקת לועפתל םישורדה ר"מ   
      
יליפורפ תרגסממ םינגזמ חולל ההבגה דמעמ     08.05.0060
ללוכ מ"ס 52 הבוגב 4/04Lםינבלוגמ הדלפ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .גגה לע הדמעהל תוטלפ  
      
--------------------------- תוחול דויצ      
      
קותינ רשוכ לעב A6X3 דע דוקפ ת"מאמ     08.05.0080

  1,440.00   240.00     6.00 .לבגומ יתלב 'חי   
      
,רטוק מ"מ 22 וא תיראלודומ ןומיס תרונמ     08.05.0090

  1,170.00    65.00    18.00 .תלדה לע וא חולב תנקתומ DEL תוירונ םע 'חי   
      

    320.00    80.00     4.00 רטוק מ"מ 22 יתמוק תלת הקידב ןצחל 'חי  08.05.0100
      

    960.00    80.00    12.00 רטוק מ"מ 22 דוקפ ןצחל 'חי  08.05.0110
      

    780.00   130.00     6.00 "ימוזיא" םיניפ 8 ףלשנ דוקפ רסממ 'חי  08.05.0120
      

    130.00   130.00     1.00 "ימוזיא" םיניפ 21 ףלשנ דוקפ רסממ 'חי  08.05.0130
      
4 דע קותינב ההשומ ןמז בצוק דוקפ רסממ     08.05.0140

    480.00   240.00     2.00 "ימוזיא" תועש 'חי   
      
גצמ  B655-KSP שא יוליג דוקפ רסממ     08.05.0150

    700.00   350.00     2.00 הרקב 'חי   
      
גצמ  B655-KSP-4 שא יוליג דוקפ רסממ     08.05.0160

  1,400.00   700.00     2.00 הרקב 'חי   
      
םע ,תחא הלאקס ,ימוי ,ילאטיגיד גותימ ןועש     08.05.0170

  1,250.00   250.00     5.00 .תועש 27 הברזר 'חי   
      
      

 54,430.00 50.80.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../032 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     032 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 54,430.00 מהעברה      
      
      
,תחא הלאקס ,יעובש ,ילאטיגיד גותימ ןועש     08.05.0180

    330.00   330.00     1.00 .תועש 27 הברזר םע 'חי   
      
קרב" AV05 V42/032 לדבמ דוקפ יאנש     08.05.0190

    210.00   210.00     1.00 ."חכ 'חי   
      
דע ז"נשמו איש גוחמ םע מ"מ 69 םרז דמ     08.05.0200

  1,800.00   150.00    12.00 200/5A 'חי   
      
ללוכ "הרקב ימושי" TL-TENLE דדומ בר     08.05.0210

  2,200.00 2,200.00     1.00 A5/004 םיז"נשמ 'חי   
      

    240.00    80.00     3.00 0-1 דוקפל יראלודומ ז"מ 'חי  08.05.0220
      

    960.00    80.00    12.00 2-0-1 דוקפל ררוב יראלודומ ז"מ 'חי  08.05.0230
      

  1,190.00   170.00     7.00 בצמ תגוצתו ילרגטניא ןצחל םע דעצ רסממ 'חי  08.05.0240
      

    700.00   350.00     2.00 .טרופמכ A05X3 ז"אמ 'חי  08.05.0250
      

  3,000.00   250.00    12.00 .טרופמכ A04X3 ז"אמ 'חי  08.05.0260
      

 11,020.00   190.00    58.00 .טרופמכ A23X3 דע ז"אמ 'חי  08.05.0270
      

  1,530.00   170.00     9.00 טרופמכ A52X2 דע ז"אמ 'חי  08.05.0280
      
םלושת אל .טרופמכ A23X1 דע ז"אמ     08.05.0290

 12,060.00    45.00   268.00 .םירשוגמ םיז"אמ רובע תפסות 'חי   
      

  7,560.00   360.00    21.00 טרופמכ "Am03 A04X4 "A תחפ רסממ 'חי  08.05.0300
      
ןוילמל בשוחמ 3CA יאנתב A04X3 ןעגמ     08.05.0310

  2,550.00   510.00     5.00 טרופמכ תולועפ 'חי   
      
בשוחמ 3CA יאנתב A52X3  PH5.7 ןעגמ     08.05.0320

  1,740.00   290.00     6.00 .טרופמכ תולועפ ןוילמל 'חי   
      
בשוחמ 3CA יאנתב A02X3  PH5.5 ןעגמ     08.05.0330

  2,000.00   250.00     8.00 .טרופמכ תולועפ ןוילמל 'חי   
      
יאנתב A61X2 יראלודומ יזאפ דח ןעגמ     08.05.0340

    500.00   250.00     2.00 טרופמכ 1CA 'חי   
      
      

104,020.00 50.80.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../033 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     033 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

104,020.00 מהעברה      
      
      
1CA יאנתב A61 יראלודומ יזאפ דח ןעגמ     08.05.0350

  1,470.00   210.00     7.00 טרופמכ 'חי   
      
יעגמ םע A061X3 ת"מאמ יומד קפסה קתנמ     08.05.0360

    630.00   630.00     1.00 הקספה לילסו רזע 'חי   
      
יובכ יאת םע A36X3 סמועב טקפ קספמ     08.05.0370

    440.00   220.00     2.00 טרופמכ תשק 'חי   
      
יובכ יאת םע A04X3 סמועב טקפ קספמ     08.05.0380

    340.00   170.00     2.00 טרופמכ תשק 'חי   
      
ללוכ A61 דע ימרט לויכ םע A61X3 ת"מאמ     08.05.0390

    600.00   300.00     2.00 הקספה לילס 'חי   
107,500.00 למשח תוחול 50.80 כ"הס  

      
ת ז י ר כ ו  ש א  י ו ל י ג  י ל ו ל כ מ  60.80 ק ר פ  ת ת       
ן ש ע  ת ו נ ו ל ח ו  ם ו ר ח       
      
.ןנושלכ דויצה תורדגהל סחיתהל שי      
    ---------------------------------------  
      
ללוכ A084-OFT םגד יטפוא ןשע יאלג     08.06.0020
וא הרקתה יבג לע הנקתהל ,תבותכ תדיחי      
סיסבב היצקידניא תירונ ללוכ ,הרקתה ללחב      
ללוכ ריחמה .תזכרל דע A SSALC ב טווחו      

 21,280.00   280.00    76.00 .הלעפה תקידבו טוליש םג 'חי   
      
בתוכמ ינורטקלא שא תקעזא רפוצ םלוא ל"נכ     08.06.0030
תימינפ הנקתהל ,ןונסק ץנצנ םע ןבל סקטנ'ג      

  2,640.00   220.00    12.00 .תזכרה דע םיצנצנ וקו םירפוצ וקב הנזהו 'חי   
      
בתוכמ ינורטקלא שא תקעזא רפוצ םלוא ל"נכ     08.06.0040
תדיחי םע 'A(Bd 201( ,תינוציח הנקתהל      
תלעפהל TUO ה תדיחיב וקלחו ןונסק ץנצנ      

    450.00   450.00     1.00 .)ץנצנלו רפוצל תדרפנ תבותכ( םירפוצה 'חי   
      
רסממ ללוכ )TUO( תיתבותכ הרקב תדיחי     08.06.0050
תלשהל דדמת אל( .תזכרה דע טווחו רזע      

    660.00   330.00     2.00 )יובכ וא תוחול 'חי   
      
דע טווח ללוכ )NI( תיתבותכ-וד הרקב תדיחי     08.06.0060

  1,680.00   280.00     6.00 )יובכ וא תוחול תלשהל דדמת אל( .תזכרה 'חי   
      

 26,710.00 60.80.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../034 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     034 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 26,710.00 מהעברה      
      
      

  1,540.00   110.00    14.00 .יאלגה דע טווח ללוכ יאלגל ןומיס תרונמ 'חי  08.06.0070
      
ריקב עוקש DEL תירונ םע CAK שא ןצחל     08.06.0080

  1,350.00   270.00     5.00 .טולישו האלולה דע טווח ללוכ הסכמה דע 'חי   
      
תבלושמ )ROTALOSI ENIL( ץצוח תדיחי     08.06.0090

  1,320.00   220.00     6.00 ."אדע" הנקתה תבית ללוכ ,האלולב 'חי   
      
חולל MF-002 זגב יובכו יוליג דויצ לולכמ     08.06.0100
ינש )קר אל םלוא( םג ללוכ ,טרפמ יפל למשח      
01 לובקב יובכ לכימ ,רוזפ ריחנ ,םיאלג      
אשונ ,ג"ק 2 לקשמב זג םע תוחפל זג דנואפ      
,יוליג תורונמ ,יוביכ תרונמ ,MF ו LU ירושא      
ןצחל( ינדי הלעפה ןצחל ,בהבהמ יובכ רפוצ      
לכו ,NI/TUO הרקב תודיחי ,זג תרנצ ,)בוהצ      
לכ תוברל םישורדה םירזיבאהו דויצה רתי      
ריחמה .דחוימה ינכטה טרפמב םירכזנה הלא      
רובחו הנקתה ,תזכרל דע טווח םג ללוכ      

  6,400.00 6,400.00     1.00 'פמוק .הלעפה תקידבו  
      
ןשע רורחש תונולח תכרעמ      
    -------------------------------  
      
,טרפמ יפל ,תואיצי 21 תב ןשע תונולח תזכר     08.06.0120

 12,500.00 12,500.00     1.00 'פמוק שומשל הנכומו תרבוחמ ,תנקתומ  
      
פיק ןשע ןולח תרוסמתו עונמ ,ןונגנמ לולכמ     08.06.0130
ןכומו רבוחמ ,ןקתומ ,טרפמב ראותמכ      

 16,200.00 1,800.00     9.00 'פמוק .שומשל  
      
,תימוקמה תזכרה דע ןשע עונמ תדוקנ טווח     08.06.0140

  1,800.00   200.00     9.00 .טרפמב ראותמכ 'קנ   
      
,םיעונמ תצובקל רוגס-חתפ ינצחל גוז תודוקנ     08.06.0150
עונמ תדוקנ תימוקמה תזכרל דע טווח ללוכ      

    400.00   200.00     2.00 .טרפמב ראותמכ ,תימוקמה תזכרה דע ןשע 'קנ   
      
יתש ןיב תויצקידניאו דוקפ טווח לולכמ     08.06.0160
.הנבמה לש שאה תזכרל ןהיניבו תוזכרה      
שורדה טווחה לכ תא םג ללוכ ריחמה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק הלעפה תוקידבו  
      
םורח תזירכ תכרעמ      
    -------------------------------  

 70,720.00 60.80.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../035 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     035 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 70,720.00 מהעברה      
      
      
קפסהב 8" רטוקב 61-45NE ןקתב לוקמר     08.06.0180
062 לקשמב תיטנגמ תכרעמ ,W02 בוקנ      
םוינימולא לירג ,הביתה תוברל ,טרופמכ םרג      
רוזש לבכב טווחו םואת יאנש ,יביטרוקד      
דע טרופמכ ר"ממ 1 ךתחב םידיג םע ףפולמו      
םייניבה תרקתב בלושמ ,רבגמה תביתל      

  7,840.00   280.00    28.00 .ןוטבה תרקתל קזוחמו 'חי   
      
קפסהב 6" רטוקב 81-45NE ןקתב לוקמר     08.06.0190
061 לקשמב תיטנגמ תכרעמ ,W01 בוקנ      
םוינימולא לירג ,הביתה תוברל ,טרופמכ םרג      
רוזש לבכב טווחו םואת יאנש ,יביטרוקד      
דע טרופמכ ר"ממ 1 ךתחב םידיג םע ףפולמו      
םייניבה תרקתב בלושמ ,רבגמה תביתל      

  2,760.00   230.00    12.00 .ריקה לע ןקתומ וא ןוטבה תרקתל קזוחמו 'חי   
      
SMR ,ינבלמ ,yaw 2 יטמרה לוק רפוש     08.06.0200
    W05 ףחד תדיחי ללוכ המוטא הביתב  
םוחתב ,ריקה לע היולג תינוציח הנקתהל      

  1,500.00   300.00     5.00 .צ"הק 81 דע ץרה 001 תונעה 'חי   
      
תינקת הביתב לטלטמ םורח תזירכ ןופורקימ     08.06.0210
NID רבחמו ליתפ ,תבשותו TTP ןצחל םע      
ןכומו רבוחמ ,ןקתומ ,רבגמל דע טווח תוברל      

    400.00   400.00     1.00 שומשל 'חי   
      
הסחמ ירוזיא םוקרטניא      
    ---------------------------  
      
הסחמ רוזיא םוקרטניא הצק תדיחי     08.06.0230
    XERBYH הסכמה דע ריקבש העוקש,  
תרבוחמ ,תנקתומ ,תזכרל טווח תוברל      

    800.00   400.00     2.00 שומשל הנכומו 'חי   
 84,020.00 ןשע תונולחו םורח תזירכו שא יוליג ילולכמ 60.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

927,071.00 למשח תודובע 80 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../036 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     036 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
,םינוויכ יתשב לגרס ,תובכש יתשב םינפ חיט     09.01.0010
תוברל םיילאידר וא םירשי תוריק יחטש ג"ע      

    970.00    97.00    10.00 םינוולוגמ תשר ינתיוז ר"מ   
      
תרצות ןגומ בחרמל יתילכת בר חיט     09.01.0020
תוברל ,מ"מ 01 יבועב ,ע"ש וא ריקומרת      

 31,080.00   120.00   259.00 רגב טכילשו תיכוכז יביס תשר ר"מ   
 32,050.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
EA61GF םגד קותינ יליפורפ ללוכ ץוח חיט      
טרפ האר ע"ש וא "םייופיצ לייא" תרצות      
    90-nb דרפנב דדמנ אלו  
      
תבכש תוברל  ילירקא טכילשו ץוח חיט     09.02.0020
תוביטר תרידח תעינמל הנותחת הצברה      
םוקמ לכ ג"ע .דיס אלל תרשיימ חיט תבכשו      
"הרוטנ" ינועבצ טכילש חיטה רמג שרדיש      
.לכירדאה תריחבל ןווג ע"ש וא טלרינ תרצות      
טרופמכ nb-90 טרפ יפל קותינ יליפורפ ללוכ      

321,296.00   172.00 1,868.00 )םוגיפ ללוכ אל ריחמה( .םיטרפ תרבוחב ר"מ   
      
גגב םינפ תוקעמב תובכש שולשב ץוח חיט     09.02.0030

 36,195.00   127.00   285.00 תוספרמו ר"מ   
      
תלקחומו תרשיימ חיט תבכש תיטנמצ הזתה     09.02.0040
LAR ןווגב "סלגאמט" גוסמ עבצ תבכשו      

  9,000.00   180.00    50.00 לכירדא תירחבל ר"מ   
      
יופיח תודובע לכל דעוימ ,םוגיפ רובע תפסות     09.02.0050

 40,000.00 40,000.00     1.00 'פמוק )11 עבצה קרפ ללוכ( ץוחה תוריק  
406,491.00 ץוח חיט 20.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

438,541.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../037 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     037 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

      
לכה ךס 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       
      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
הקלחהה ימדקמ תא םיללוכ ףוצירה יריחמ      
טרפמ /תוינכותב ןייוצמש יפכ      
      
לכ תא םיללוכ יופיחהו ףוצירה יריחמ      
יליפורפו הדרפה יפס ,סוליפה תיתשתה      
יופיח/ףוציר יגוס ןיבו שגפמ לכב קותינ      
      
RT YLLOJ יליפורפו םוינימולא הדרפה ספ      
ריחמב םילולכ םייופיצ לייא פ"ע      
      
ןווג יוניש רובע םלושי אל      
      
טולרש ןירג ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0050
,מ"ס 06/06 תודימב ריהב וא ההכ רופא      
בחורב םיקשימ תוברל 01R הקלחה תגרד      
תילירקא הבור רמג YDOM ןאובי ,מ"מ 7 דע      

581,793.00   267.00 2,179.00 ע"ש וא םירמג תמישר פ"ע .'וכו ר"מ   
      

 60,576.00    48.00 1,262.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ  10.01.0060
      
2 יבוע חלשו םור טינרג ןבאמ תוגרדמ יופיח     10.01.0070
דגנ ספ ללוכ 01R הקלחה םדקמ מ"ס 1-3      
טרפ האר מ"עב טהב ןבא ןאובי הקלחה      

105,600.00   330.00   320.00 םיטרפ תרבוחב רטמ   
      
האר תוגרדמה תרדסמ תוגרדמל יזפרט לנפ     10.01.0080

  5,840.00    80.00    73.00 םיטרפ תרבוחב טרפ רטמ   
      
33/33 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0090
תוברל 11R הקלחה תגרד ,המאתהב מ"ס      
YDOM ןאובי  ,מ"מ 7 דע בחורב םיקשימ      
םירמג תמישר פ"ע .'וכו תילירקא הבור רמג      

 25,632.00   267.00    96.00 ע"ש וא ר"מ   
      
תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב תוספרמ ףוציר     10.01.0100
11R הקלחה תגרד ,המאתהב מ"ס 33/33      
ןאובי  ,מ"מ 7 דע בחורב םיקשימ תוברל      
    YDOM תמישר פ"ע .'וכו תילירקא הבור רמג  

 10,680.00   267.00    40.00 ע"ש וא םירמג ר"מ   
      

  1,296.00    48.00    27.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ  10.01.0110
      
      

791,417.00 10.01.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../038 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     038 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

791,417.00 מהעברה      
      
      
ןלצרופ טינרג חירא ישושימ הארתה חטשמ     10.01.0120
תרוחבל ןבל עבצ מ"ס 02*02 הדימב      

 16,445.00   715.00    23.00 LF-60 טרפ סיריא יחירא ןאובי לכירדאה ר"מ   
      
תעקובמ טינרג ןבא 2 סופיטמ ליבומ ןומיס     10.01.0130
לכירדאה תריחבל מ"ס51 הדימב ןבל עבצ      

            200.00 LF-4  טרפ רטמ           
      

    600.00   300.00     2.00 LF-80 טרפ ןבא ףס רטמ  10.01.0140
      

  1,500.00   300.00     5.00 LF-10 טרפ ןבא ףס רטמ  10.01.0150
      

  5,400.00   300.00    18.00 LF-70 טרפ ןבא ףס רטמ  10.01.0160
      
LAG םגד ליפורפ תוטשפתה רפת תריגס     10.01.0170

  4,550.00    70.00    65.00 LF-50 טרפ םייופיצ לייא פ"ע רטמ   
      

236,600.00   910.00   260.00 היצקורטסנוק ללוכ האפיא קד תפציר ר"מ  10.01.0180
      

 12,450.00   150.00    83.00 ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ  10.01.0190
1,068,962.00 ףוציר תודובע 10.01 כ"הס  

      
י ו פ י ח  ת ו ד ו ב ע  20.01 ק ר פ  ת ת       
      
ןווג יוניש רובע םלושי אל      
      
םירויכו םיתורישה ירדחב תוריק יופיח     10.02.0020
םינווג ,מ"ס 03/06 תודימב הקימרק יחיראב      
,תיתשתה תנכהה תוברל .לכירדאה תריחבל      
הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה תבכש      
הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ ,קבדב      
ןויליגב טרופמכ טלפמוק לכה 'וכו תילירקא      

 69,420.00   267.00   260.00 םירמג ר"מ   
      
הקימרק יחיראב הפשא.חב תוריק יופיח     10.02.0030
.לכירדאה תריחבל םינווג ח"ש 05 דוסי ריחמ      
,הצברה תבכש ,תיתשתה תנכהה תוברל      
םיקשימ ,קבדב הקבדה ,רוחש חיט תבכש      
'וכו תילירקא הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב      

 12,400.00   200.00    62.00 םירמג ןויליגב טרופמכ טלפמוק לכה ר"מ   
 81,820.00 יופיח תודובע 20.01 כ"הס  

      
      

1,150,782.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מאלון   .../039 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     039 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
תפינמ י"פע םינווג ינש בוליש ילירקא עבצ     11.01.0010
ג"ע לכירדאה תריחב פ"ע רובמט וא טלרינ      
ףושח ןוטב וא סבג תוחול וא/ו םינפ חיט      
,דיחא ןווג תלבקל דע תוחפל םימעפ שולש      

148,995.00    35.00 4,257.00 ןויקנה רדחל טרפ םיחטש לכב ר"מ   
      
םיחטשל דעוימה לירקרפוסב ץוח עבצ     11.01.0020

  9,975.00    35.00   285.00 )םוגיפ ללוכ אל ריחמה( םיינוציח ר"מ   
      

    990.00 3,300.00     0.30 SHR יליפורפל רואילופ עבצ ןוט  11.01.0030
159,960.00 העיבצ תודובע 10.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

159,960.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מאלון   .../040 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     040 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
םוינימולא 21 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
טרופמכ 10-א סופיטמ םא תתיכ ןולח     12.01.0010

265,680.00 11,070.00    24.00 םוינימולא תמישרב 'חי   
      
טרופמכ 11-א סופיטמ םיתוריש ןולח     12.01.0020

  9,900.00 3,300.00     3.00 םוינימולא תמישרב 'חי   
      
טרופמכ 21-א סופיטמ רצחל האיצי הנירטיו     12.01.0030

 64,000.00 64,000.00     1.00 םוינימולא תמישרב 'חי   
      
טרופמכ 71-א סופיטמ תלד + תונולח     12.01.0040

 54,000.00 9,000.00     6.00 'פמוק םוינימולא תמישרב  
      
טרופמכ 81-א סופיטמ התיכל הסינכ תנירטיו     12.01.0050

 48,000.00 8,000.00     6.00 םוינימולא תמישרב 'חי   
      
תמישרב טרופמכ 52-א סופיטמ הנירטיו     12.01.0060

  8,000.00 8,000.00     1.00 םוינימולא 'חי   
      
תמישרב טרופמכ 62-א סופיטמ תלד     12.01.0070

 42,000.00 7,000.00     6.00 םוינימולא 'חי   
      
תמישרב טרופמכ 72-א סופיטמ תלד     12.01.0080

 42,000.00 7,000.00     6.00 םוינימולא 'חי   
      
תמישרב טרופמכ 82-א סופיטמ תונולח     12.01.0090

 33,000.00 5,500.00     6.00 םוינימולא 'חי   
      
תמישרב טרופמכ 92-א סופיטמ הנירטיו     12.01.0100

 21,000.00 7,000.00     3.00 םוינימולא 'חי   
      
טרופמכ 23-א סופיטמ הפפר + תונולח     12.01.0110

 70,880.00 8,860.00     8.00 םוינימולא תמישרב 'חי   
      
תמישרב טרופמכ 33-א סופיטמ ןולח     12.01.0120

 16,000.00 16,000.00     1.00 םוינימולא 'חי   
      
תמישרב טרופמכ 83-א סופיטמ הנירטיו     12.01.0130

 74,000.00 18,500.00     4.00 םוינימולא 'חי   
      
תמישרב טרופמכ 24-א סופיטמ ןולח     12.01.0140

 18,200.00 18,200.00     1.00 םוינימולא 'חי   
      
      

766,660.00 10.21.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../041 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     041 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
םוינימולא 21 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

766,660.00 מהעברה      
      
      
טרופמכ 54-א סופיטמ םוינימולא תיזח     12.01.0150

115,000.00 57,500.00     2.00 'פמוק םוינימולא תמישרב  
      
טרופמכ 84-א סופיטמ םוינימולא יופיח תיזח     12.01.0160

 27,500.00 27,500.00     1.00 'פמוק םוינימולא תמישרב  
      
05-א סופיטמ מ"ממ תונולח םוינימולא יופיח     12.01.0170

  9,500.00 1,900.00     5.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
טרופמכ 15-א סופיטמ תרווכ חולמ הללצה     12.01.0180

 32,000.00 2,000.00    16.00 םוינימולא תמישרב ר"מ   
      
תמישרב טרופמכ 35-א סופיטמ ןולח     12.01.0190

 16,000.00 2,000.00     8.00 'פמוק םוינימולא  
966,660.00 םוינימולא 10.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

966,660.00 םוינימולא 21 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../042 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     042 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
תודיחי לומ הלועפל FRV-PH יובע תדיחי     15.01.0010
ימוג תובכש 2-מ תודיער ימלוב ללוכ םידייאמ      
מ"מ 52.1 ןלבוגמ חפ ץיודנס ךותב דלוקוש      
יפל ביצלפ יבג לע דרפומ ןוטב סיסב ללוכו      
תילמינימ הקופתל הקיטסוקא ץעוי תוארוה      

270,000.00 90,000.00     3.00 'פמוק .וי.יט.יב 000,283 לש  
      
א"טי לומ הלועפל ל"נכ FRV יובע תדיחי     15.01.0020
ל"נכ סיסבו תודיער ימלוב ללוכ חצ ריוא      

 65,000.00 65,000.00     1.00 'פמוק .וי.יט.יב 007,503 תילמינימ הקופתל  
      
MFC 000,4 לש הקיפסל חצ ריוא א"טי     15.01.0030
םילגעמ 2 ,קמוע תורוש 6 רוריק תללוס      
תוטשפתה ימותסש 2ללוכ םיכסכוסמ      
תכרע ללוכו FRV ןרצי לש םינורטקלא      

 35,000.00 35,000.00     1.00 'פמוק ל"נכ ןוטב סיסבו תדויער ימלוב ללוכ ,הרקב  
      
הנקתה ללוכ םייולג ,םייריק םידייאמ תדיחי     15.01.0040
003,21 לש תילמינימ הקופתל תיתטסא      

 11,200.00 2,800.00     4.00 'פמוק .וי.יט.יב  
      
לש תילמינימ הקופתל ל"נכ ללוכ ל"נכ תודיחי     15.01.0050

 96,000.00 4,000.00    24.00 'פמוק .וי.יט.יב 003,42  
      
הובג-ינוניב ץחלל תורתסנ םידייאמ תודיחי     15.01.0060
ריאו יסירתו םירזפמ תולעת לומ הלועפל      
תודיער ימלובו םינבלוגמ םילתמ ללוכ ,רזוח      
הקפסאל םישימג םירוביח ללוכ םיייציפק      
תוילרגטניא זוקינ תובאשמ ללוכ הרזחו      

 15,000.00 2,500.00     6.00 'פמוק .וי.יט.יב 005,7 לש םילמינימ הקפתל  
      
תילמינימ הקופתל ל"נכ ללוכ ל"נכ תודיחי     15.01.0070

  6,000.00 3,000.00     2.00 'פמוק .וי.יט.יב 003,21  
      
תילמינימ הקופתל ל"נכ ללוכ ל"נכ תודיחי     15.01.0080

 14,000.00 3,500.00     4.00 'פמוק .וי.יט.יב 004,51  
      
תילמינימ הקופתל ל"נכ ללוכ ל"נכ תודיחי     15.01.0090

 15,200.00 3,800.00     4.00 'פמוק .וי.יט.יב 000,91  
      
תילמינימ הקופתל ל"נכ ללוכ ל"נכ תודיחי     15.01.0100

  8,000.00 4,000.00     2.00 'פמוק .וי.יט.יב 003,42  
      

535,400.00 10.51.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../043 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     043 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

535,400.00 מהעברה      
      
      
תילמינימ הקופתל ל"נכ ללוכ ל"נכ הדיחי     15.01.0110

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק .וי.יט.יב 000,84  
      
לע ןקתומ םיתורש רורוואל ילגופירטנצ חופמ     15.01.0120
ןוטב סיסב ללוכ םירופיצ דגנ תשר ללוכ גגה      
דלוקוש ימוג תודיער ימלובו ביצלפ םע דרפומ      
000,3MF לש הקופתל ןבלוגמ חפ ץיודנסב      
    C ןגומ עונמ ללוכ יטטס ץחל 1 2/1" דגנכ  

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק הרישי הענה םע םימ  
      

  4,500.00   750.00     6.00 'פמוק הדלפמ 8" בייבאל דועו רפרפ יפוגמ 15.01.0130
      
ןטוקרא תרצות כ"בא ןוניסו רורווא תכרעמ     15.01.0140
    0021/006 LBE ףדה םותסש ,ינדי יוביג םע  
ףדה ימותסש 2-ו 006/0021VBA ןנסמ םע      
הנקתה םע  006/081VPO  ץחל רורחשו      

150,000.00 25,000.00     6.00 'פמוק 0754  לארשי ןקת יפל תיליע  
701,400.00 דויצ 10.51 כ"הס  

      
ז ג  ת ר נ צ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
91 יבועב דודיב ללוכ רוריק זגל תשוחנ תרנצ     15.02.0010
הריעב בכעמ ספליס יופיצ ללוכ תוחפל מ"מ      
חפ תולעת ללוכ .םיקוזיחו םילתמ ללוכ      
תוהבגה יבג לע גגה לע םיסכמ םע ןבלוגמ      
תודיחי 2 ןיב גגה דודיבב העיגפ אלל ןוטב      
ללוכ םידייאמה תודיחי 57 ןיבל יובעה      
,תופיטש :ללוכ .םילניגרוא םירזיבאו םילצפמ      
ללוכ ןמשו זג יולימ םוקאו ,ץחל תוקידב      
FRV-ה קפס לש תבשחוממ תינכות תשגה      
EDAM-SA תרנצה יכלהמ םע תיזיפ תינכתו      
ריחמה .םירזיבאו םיכרוא םירטק טורפ ללוכ      

143,000.00   260.00   550.00 הקיניו לזונ תורוניצה 2 רובע רטמל רטמ   
      
יובע תודיחי ןיב ךא ל"נכ ללוכ ל"נכ תרנצ     15.02.0020

  3,000.00   300.00    10.00 תורוניצה 2-ל ריחמה .א"טיה ןיבל חצ ריואל רטמ   
146,000.00 זג תרנצ 20.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מאלון   .../044 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     044 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ז פ מ ו  ד ו ד י ב  ת ו ל ע ת  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,מ"מ 0.1 גגה לע ןבלוגמ חופמ תולעת     15.03.0010
תוכימת ללוכ ,םינבלוגמ םיקוזיחו תוכימת      
םישימג םירוביח ללוכ םינבלוגמ םיקוזיחו      
גגה דודיבל לעמ ןוטב תוריק/תורוק ללוכ      
םיריפל דע םיתורש רורווא חופמו א"טיהמ      
תובכשב העיבצ ללוכו םירפת םוטיא ללוכ      

  6,650.00   133.00    50.00 רובש ןבל רמג תבכשו ןגמ עבצ ר"מ   
      
ןינבה ךותב מ"מ 8.0 ןבלוגמ חפמ תולעת     15.03.0020

 85,500.00   114.00   750.00 םינבלוגמ םיקוזיחו םילתמ ללוכ ר"מ   
      
תסוו ללוכ םוינימולאמ יתרקת ריוא רזפמ     15.03.0030
תונוש תודימב השירד יפל ןווגב ריוא תומכ      

 12,000.00 2,000.00     6.00 )ר"מ 1.0 םומינימ( ר"מ   
      
ללוכ מ"מ 8.0 ןבלוגמ חפמ רזוח ריוא תספוק     15.03.0040
ללוכ םיקוזיחו םילתמ ללוכ 1" ימינפ דודיב      
+ םיריצ לע חתפנ 06/06 רזוח ריוא סירת      

  9,000.00   500.00    18.00 'פמוק םירתסנ םי דייאמ 61 רובע רטליפ  
      
מ"מ 8.0 ןבלוגמ חפמ תוסיול די יפדמ     15.03.0050

    750.00   250.00     3.00 'פמוק טנרדווק םינגוא ללוכ מ,ס 52/58 תודימב  
      

    600.00   200.00     3.00 'פמוק מ"ס 53/53 תודימב ל"נכ ללוכ ל"נכדי יפדמ 15.03.0060
      
תודימב חצ ריואל םוינימולאמ ינדי תוסיו ףדמ     15.03.0070
ללוכ ,םיגרב ,םימטא ,םינגוא ללוכ תונוש      

  1,200.00   600.00     2.00 )ר"מ 1.0 םומינימ( רפרפ גרוב םע טנרדווק ר"מ   
      

  1,800.00   300.00     6.00 'פמוק 04/03HBI סרפלטמ שא יפדמל השיג יחתפ 15.03.0080
      
םע רונתב עובצ םיתורשמ ריוא תקיני סירת     15.03.0090
תודימב השירד יפל ןווג ,ריוא תומכ תסוו      

  4,500.00   150.00    30.00 'פמוק 6"/6"  
      
ינגוא םע םירתסומ םיבהל לע שא יפדמ     15.03.0100
םינגועמ הנקתהל ןוראוצ םעו תולעת רוביח      
ץוחמ ריצ תועצמאב עונמ י"ע םילעפומ ריקב      

  4,500.00 3,000.00     1.50 תונוש תודימב ריקל ר"מ   
      
יבועב גגה לע תולעתל ימינפ יטסוקא דודיב     15.03.0110

  3,300.00   110.00    30.00 "2 ר"מ   
      
ריואו א"מ תולעתל 1" ימינפ יטסוקא דודיב     15.03.0120

 35,750.00    55.00   650.00 ןינבה ךותב חצ ר"מ   
165,550.00 30.51.40 קרפ תתב הרבעהל

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מאלון   .../045 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     045 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

165,550.00 מהעברה      
      
      
ןקת יפל תויונב מ"מ 52.1 חפמ ןשע תולעת     15.03.0130

 30,000.00   200.00   150.00 1001 ר"מ   
      
52.1 חפמ תולעתה תיתחתב השיג יחתפ     15.03.0140
ןקת יפל שא ידימע מ"ס 04/04 תודימב מ"מ      

  4,000.00 1,000.00     4.00 'פמוק 1001  
199,550.00 םירזפמו דודיב תולעת 30.51 כ"הס  

      
ה ר ק ב ו  ל מ ש ח  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
קתנמ ללוכ יובע תודיחיל הנזה יוק רוביח     15.04.0010

  4,000.00 1,000.00     4.00 'פמוק םימ ןגומ ןיירושמ  
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק חצ ריוא א"טיל ל"נכ רוביח 15.04.0020
      
ראותמכ חצ ריוא א"טיל ימינפ למשח חול     15.04.0030
ללוכ רוצי תינכות רושיאל שיגהל שי תוינכתב      
המכס םינפו ץוח הארמ ,טוליש ,דויצ תמישר      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק 'וכו תיוק דח  
      
ונכויש םיעקשל םידייאמ תודיחי רוביח     15.04.0040

  7,050.00   150.00    47.00 'פמוק םיאתמ עקתו םילבכ ללוכ םתברקב  
      
ותוכז .FRV-ה ןרצי לש םייריק םיטטסומרת     15.04.0050

 22,500.00   750.00    30.00 'פמוק תיפוסה תומכה תא עובקל ןימזמה לש  
      
ןרצי לש )םיטווחמ אל( תויניעו םיטלש     15.04.0060
תומכה תא עובקל ןימזמה לש ותוכז FRV-ה      

 12,750.00   750.00    17.00 'פמוק תיפוסה  
      
םידייאמל םיטטסומרתה ןיב ינקתו יומס טווח     15.04.0070
תומכה תא עובקל ןימזמה לש ותוכז רומאכ      

  7,500.00   250.00    30.00 'פמוק .תיפוסה  
      
לש ילניגירוא )לוק- רטסאמ אל( יזכרמ רקב     15.04.0080
ןקתומ םידייאמה לכב הטילשל FRV -ה ןרצי      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק הלהנהה ירדחב  
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק חצה ריואה תדיחיב הטילשל ףסונ דרפנ רקב 15.04.0090
      
ללוכ םיתורש רורווא חופמל םוטא IC חול     15.04.0100
,םיבוביס הנשמ ,ת"מאמ ללוכ ןיירושמ קתנמ      
דיל ןקתומ קוחרמ-קספומ-לעפומ ררוב      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק חופמה  
 71,300.00 40.51.40 קרפ תתב הרבעהל

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מאלון   .../046 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     046 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 71,300.00 מהעברה      
      
      
םיתורש רורווא חופמל קוחרמ הלעפה חול     15.04.0110
דוקיפ ןועש ללוכ ןועש קספומ -לעפומ ללוכ      
יוסינ ןצחלו תומודאו תוקורי  תורונ ללוכ      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק הלהנהה ידרשמב ןקתומ  
      
לא יובעה תודיחיו םידייאמה לכ רושרש     15.04.0120

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק יזכרמה רקבה  
      
חצ ריוא תדיחיל יזכרמה רקבה ןיב רושרש     15.04.0130

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק יובעה תדיחילו  
      
032 ריזחמ ץיפק םע ומילב שא יפדמ יעונמ     15.04.0140

  6,000.00 1,000.00     6.00 'פמוק טלוו  
      
לע ימוקמ חולמ תילמשח היצלטסניאו טווח     15.04.0150

  7,500.00    30.00   250.00 שא יפדמה יעונמ רטמ   
105,800.00 הרקבו למשח 40.51 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  50.51 ק ר פ  ת ת       
      
חצ ריוא תלעת לע םחלומ הנגה ןומעפ     15.05.0010

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ןינבל גגה ךרד הרידחב  
      
מ"מ 52.1 ןבלוגמ חפמ םשג דגנ הנגה ןוגג     15.05.0020

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק חצ ריוא א"טיל לעמ חור דגנ םיקוזיח ללוכ  
      
רורווא תלעת תרידחב ל"נכ הנגה ןומעפ     15.05.0030

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק גגה ךרד םיתורש  
      
תולעת ךותב תונקותמ )ןוידר( זוקינ תובאשמ     15.05.0040
םייולג םייריק םידייאמל הזכמ םע .יס.יו.יפ      
טווח ללוכ הליגר זוקינ תורשפא ןיאו הדימב      

  4,500.00   750.00     6.00 'פמוק דייאמב חתמל ילמשח  
  9,500.00 תונוש 50.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,162,250.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מאלון   .../047 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     047 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
שרח תורגסמ 91 קרפ

      
לכה ךס 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       
      
גגה לע םינגזמה תווחל הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0010
.םינוש םיכרואו םיכתחב SHR יליפורפמ      
ןוגיע יחפ ,רשק יחפ ,םיכותיח :ללוכ ריחמה      
הדלפ תושרבמב יוקינ תוברל ;םיגרבו      
םינווג 2 ב הדולח דגנ דוסי עבצו םיכותיר      

  7,140.00 23,800.00     0.30 םינוש ןוט   
  7,140.00 שרח תורגסמ 10.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  7,140.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מאלון   .../048 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     048 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ה ר ק ת  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
םיטרפה לכ תא םיללוכ מ"רה םיפיעסה      
אלו םיטרפה תמישרו תוינכותב םיטרופמה      
הסירפב םידדמנ סבג ירניס ,דרפנב ודדמי      
סבגה תורקת יריחמב      
      
ןופוקא תרצות תילרנימ תיטסוקא הרקת     22.01.0020
וא מ"ס 06/06 תודימב ע"ש וא ''גטנוודא"      
,51T ליפורפ ,CRN=8.0 מ"ס 06/021      
Z+L יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק תוברל      
םירוביחה לכו  גוס לכמ םיחתפ תחיתפ T-ו      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו      

 20,286.00   207.00    98.00 םירמג תמישרו םינווג חול האר  .טלפמוק ר"מ   
      
ןופוקא תרצות תילרנימ תיטסוקא הרקת     22.01.0030
מ"ס 06/06 תודימב ע"ש וא '''גטנוודא"      
    CRN=8.0, 51 ליפורפT, תוברל  
T-ו Z+L יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
םירוביחה לכו  גוס לכמ םיחתפ תחיתפ      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו      

244,296.00   234.00 1,044.00 םירמג תמישרו םינווג חול האר  .טלפמוק ר"מ   
      
ןרצי OLOS םגד ףחרמ הרקת טנמלא     22.01.0040
תוברל מ"ס 021X021 תודימב ןופוקא      
,Z+L, Z, T יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
    L, םירוביחה לכ ,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ  

 15,600.00   600.00    26.00 .םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו ר"מ   
      
ןרצי OLOS םגד ףחרמ הרקת טנמלא     22.01.0050
תוברל מ"ס 021X042 תודימב ןופוקא      
,Z+L, Z, T יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
    L, םירוביחה לכ ,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ  

 34,800.00   600.00    58.00 .םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

314,982.00 10.22.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../049 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     049 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

314,982.00 מהעברה      
      
      
רושימב םיאצמנש סבג ירונס וא/ סבג תורקת     22.01.0060
- סבגמ םיזינרק וא/ו סבג תורוק וא/והרקתה      
םינוש תומוקמב לגועמ ,עפושמ ,יכנא ,יקפוא      
תוזפ 4 ןבל סבג חולמ - 'וכו םינוש םיהבגבו      
האישנ תייצקורטסנוק תוברל 1/2" יבועב      
,םירוביחה לכו םינבלוגמ חפ יליפורפמ      
הנכה ,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה      
יליפורפ ,תוניפב הנגה ינתיווז ,לטכפש ,עבצל      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו 'וכו קותינ      
הבוגל דע השירפ יפל וטנ הדידמה( .טלפמוק      
חול האר  .)תויטסוקא תורקתל לעמ מ"ס 01      

168,130.00   230.00   731.00 םירמג תמישרו םינווג ר"מ   
      
ללוכ ,תחא סבג תטלפמ םיליגר סבג ירניס     22.01.0070
לטכפש ,הייצקורטסנוק תוברל תוריגס      

 37,440.00   160.00   234.00 LC-4 טרפ האר עבצל םינכומו רטמ   
      
תוריגס ללוכ ,תחא סבג תטלפמ סבג יופיצ      22.01.0080
עבצל םינכומו לטכפש ,הגמוא ליפורפ תוברל      
טרפ האר  ריצה ךרואל הדידמ םידדצ 3מ      

  2,090.00   190.00    11.00 CL-5 רטמ   
      
מ"ס 06/06 תודימב םינקתומ   תוריש יחתפ     22.01.0090
וא  81/8Q דנוברוא תרצות תינכת יפ"ע      

  5,460.00   390.00    14.00 .ע"ווש 'חי   
      
תוברל  81/8Q דנוברוא ררוחמ סבג תרקת     22.01.0100
,Z+L, Z, T יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
    L, םירוביחה לכ ,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ  

 31,784.00   232.00   137.00 .םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו ר"מ   
      

    900.00    10.00    90.00 קורי סבג תרקת רובע תפסות ר"מ  22.01.0110
      

            350.00 לוחכ סבג ץוח תרקת ר"מ          22.01.0120
560,786.00 הרקת 10.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מאלון   .../050 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     050 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ש ע ו ת מ  ת ו ד ו ב ע  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
םידדצה ינשב( תוימורק-וד סבג תוציחמ     22.02.0010
32-02 יבועב ,)מ"מ 52.1 יבועב סבג תוחולמ      
הנוילע הליסמ םע ,מ"מ 001 לש ללוכ מ"ס      
תוברל , ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו הנותחתו      
3" יבועב םיעלס רמצ י"ע  יטסוקא דודיב      
העיבצל ןכומ לטכפש ,ק"מ / ג"ק 08 לקשמב      

201,120.00   240.00   838.00 הקיטסוקא ץעוי 5-קא טרפ האר ר"מ   
      
)םידדצה ינשב( תוימורק -דח סבג תוציחמ     22.02.0020
הנותחתו הנוילע הליסמ םע , מ"ס 01 יבועב      
לכה תוברל , ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו      
טרפ האר .העיבצל ןכומ לטכפש ,טרופמה      

 48,048.00   176.00   273.00 הקיטסוקא ץעוי 5-קא ר"מ   
      
חול תוברל ,סבג חולב תוריקל םינפ יופיח     22.02.0030
היצקורטסנוק ,מ"מ 7.21 יבועב סבג      
וא/ו ריקל תקזוחמ הגמוא יליפורפמ      
הנותחתו הנוילע הליסמ םע היצקורטסנוק      
דע לכה ,דודיב ,ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו      
י"ע יטסוקא ללוכ העיבצל ןכומ םלשומ רמג      

300,795.00   165.00 1,823.00 ק"מ/ג"ק 42 לקשמב 2" יבועב תיכוכז רמצ ר"מ   
      

124,520.00   220.00   566.00 ררוחמ סבג תוחולב תותיכ תוריק יופיח ר"מ  22.02.0040
      

  1,080.00    10.00   108.00 "קורי"\"םודא" סבג חול רובע תפסות ר"מ  22.02.0050
      
דודיב תוברל םייכנא 4" תורוניצל סבג יופיצ     22.02.0060

  7,612.00   173.00    44.00 הייצקורטסנוק תוברל יטסוקא רטמ   
      
הרקתה דע קורי סבג םע החדה לכימ תריגס     22.02.0070
, םוקמב הדידמה יפל הבוגו מ"ס 09 בחור      
,םיקוזיח ,היצקורטסנוקה לכ תא ללוכ      
תיילת ךרוצל תאזו תיללכו תוכרעמ תמאתה      

  5,550.00   222.00    25.00 חקפמה תויחנהו ןקת יפל הלסאה רטמ   
      
ינשב( תוימורק-וד מ"ס H =001 סבג ריק     22.02.0080
, )מ"מ 52.1 יבועב סבג תוחולמ םידדצה      
5-קא טרפ, מ"מ 001 לש ללוכ מ"ס 32 יבועב      
חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע הליסמ םע      
ןכומ לטכפש תוניפ דוביע ללוכ, ןוולוגמ הדלפ      

 21,516.00   326.00    66.00 םיטרפ האר העיבצל ר"מ   
      
      
      
      

710,241.00 20.22.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../051 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     051 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

710,241.00 מהעברה      
      
      
םידבכ םירזיבאל םינקתמ  רובע תפסות     22.02.0090
תוציחמב םיבצינה ןיב ג"ק 001 דע לקשמב      

  3,675.00   245.00    15.00 'פמוק סבג  
713,916.00 תושעותמ תודובע 20.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,274,702.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../052 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     052 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
םינבמ סוסיבל תואסנולכ 32 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ב מ  ס ו ס י ב ל  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ם י ע צ ו ב מ  ן ו ט ב  ת ו ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
A.F.C. ת ט י ש ב       
      
אללו 7" העיקש לעב 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.01.0010
הקיציו חודיק AF.C. תטישב םיעצובמ הילופ      
ירמוש 'מ 0.61 קמועל דע מ"ס 06 רטוקב      

 15,565.00   283.00    55.00 מ"ס 51 רטוקב םינולגלג ויהי קחרמ רטמ   
      

158,685.00   447.00   355.00 'מ 81 קמועל דע מ"ס 08 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  23.01.0020
      

 63,308.00   646.00    98.00 'מ 81 דע קמועלו מ"ס 001 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  23.01.0030
      
םיכרואו םירטקה לכב תוכתורמ הדלפ יבולכ     23.01.0040

174,750.00 6,990.00    25.00 תואסנולכב ןוטבה ןויזל םישורדה ןוט   
      
לע עצבל ןלבקה לע תודובעה עוציב םויסב      
הקידב - 1  :ךשמהבש תוקידבה תא ונובשח      
תקידב - 2 תואסנולכה לכ לע תינוס      
    EDAM-SA ץעוי תשירדל ךמסומ דדומ י"ע  
001 רטוקב תואסנולכ 2 -ב תוחפל  ;עקרקה      
יפכ מוי T.P.S. תקידב עצבל הבוח מ"ס      
,) לוחכה רפסה ( יללכה טרפמב שרדנש      
3 עצבל שי תואסנולכה תקיצי רחאל םיימויו      
1 דע קחרמב T.P.Sתוקידב םעןויסינ יחודיק      
ןוחבל ידכ ועצובש תואסנולכה ןפודמ 'מ      
ךוות לע AFC -ה תטישב עוציבה תעפשה      
לע עוציב ךשמהל ונידרשמ רושיא .עקרקה      
ךשמהל יאנת וניה S.T.P -ה תואצות סיסב      
תואסנולכב דוחיב תאז וז הטישב עוציב      
.הלעמו 08 רטוקב      

412,308.00 A.F.C. תטישב םיעצובמ ןוטב תוסנולכ 10.32 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

412,308.00 םינבמ סוסיבל תואסנולכ 32 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מאלון   .../053 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     053 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
שא יוביכ תוכרעמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ  ת ו כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו י ח נ ה  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
הנמזה ללוכ ,6951 י"ת יפל עצבתת הדובעה      
תוברל, עוציבה תקידבל תכמסומ הדבעמ לש      
דע )ושרדיו הדימב( םינוקיתה לכ תמלשה      
.יפוס רושיא תלבקל      
      
תקידבל תכמסומ הדבעמ תנמזה רובע ריחמ      
ןיב קלחתמ יפוס רושיא תלבקל דע ןונכת      
.הזה קרפב םינוש םיפיעס      
      
םימותסשו םיפוגמ ,םירזיבא ,תורוניצ ריחמ      
תושירד יפל טוליש לולכי םינוש םירטוקב      
תוטומ ,הילתה יסגא ,תוכימתה יריחמ.תואבכ      
תוגמוא יגוס ,םיקבח ,םינוש םינוגיע ,הגרבה      
טיירטסינוי ליפורפ ,שרדנ רטוק לכמו תונוש      
םיליפורפה יגוס לכו ילב וא ץוריח םע      
קבח ,הדובעה עוציבל ושרדי רשא םירחאה      
,םינוולוגמ םירזיבאה לכ ,טיירטסינוי ליפורפל      
רטמ לש תולע ריחמב םלוגמו לולכ לוכה      
.רוניצה ךרוא      

תויללכ תויחנה 10.43 כ"הס            
      
-ם י ר ל ק נ י ר פ ס  ת כ ר ע מ  20.43 ק ר פ  ת ת       
ם י נ פ       
      
'קס רפת אלל ,םיעובצ םירוחש הדלפ תורוניצ     34.02.0010
וא םייולג םירבוע ,הגרבהב םירבוחמ 04      
שרדנה לכ תוברל הרקתל תחתמ םייומס      
רוניצ .6951 ןקת יפל תמלשומ הנקתהל      

 21,210.00   101.00   210.00 1" רטוקב רטמ   
      
,01 לוידקס םיעובצ םירוחש הדלפ תורוניצ     34.02.0020
וא יולג ןפואב םינקתומ ,ינכטה טרפמ יפל      
שרדנה לכו פאקיווק ירבחמ תוברל יומס      

 24,960.00   104.00   240.00 5.1" רטוקב תורוניצה .תמלשומ הנקתהל רטמ   
      
,01 לוידקס םיעובצ םירוחש הדלפ תורוניצ     34.02.0030
וא יולג ןפואב םינקתומ ,ינכטה טרפמ יפל      
שרדנה לכו פאקיווק ירבחמ תוברל יומס      

 11,100.00   148.00    75.00 3" רטוקב תורוניצה .תמלשומ הנקתהל רטמ   
      
      
      
      

 57,270.00 20.43.40 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../054 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     054 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
שא יוביכ תוכרעמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 57,270.00 מהעברה      
      
      
רוניצ לע ןקתומ MF/LU CDV המירז קספמ     34.02.0040
RETTOP תרצות FS-RSV םגד 3" רטוק      

  2,280.00   760.00     3.00 ע"וש וא 'חי   
      
רטוק הקיצי לזרב יושע MF/LU רפרפ ףוגמ     34.02.0050
וא LARTNEC תרצות WG-VFB םגד 3"      

  3,720.00 1,240.00     3.00 ע"וש 'חי   
      
,TNEDNEP/THGIRPU גוסמ רלקנירפס     34.02.0060
,TPN" ,2/1 2/1" ריחנ זילפ רומיג ,העוב      
BG םגד ,סויסלצ תולעמ 86 הלעפה 'פמט      

  7,700.00    70.00   110.00 ע"וש וא LARTNEC תרצות 'חי   
      
םירלקנירפס 6 םע עובצ חפמ םורח ןורא     34.02.0070

    570.00   570.00     1.00 טלפמוק -  החיתפ חתפמו 'חי   
      
יושע GNIWS םגד MF/LU רזוח לא םותסש     34.02.0080
תרצות G-1 םגד 3" רטוק ,הקיצי לזרב      

  4,020.00 1,340.00     3.00 ע"וש וא GNIKIV 'חי   
      
רטוק MF/LU תינולח םע זוקינו הקידב זרב     34.02.0090
תרצות NIARDna TSET 0001 םגכד 5.1"      

  3,510.00 1,170.00     3.00 ע"וש וא FGA 'חי   
      
זרב תוברל 4/1" רטוק MF/LU ץחל קרופ      34.02.0100

    957.00   319.00     3.00 ע"וש וא LLENNIRG תרצות קותינ 'חי   
      
רשואמ ISP003 דע ,3 2/1" רטוק ץחל דמ     34.02.0110
    MF/LU םגד AU תרצות ELBAILER וא  
יכרד תלת זרב ,רוביח ירזיבא תוברל ע"וש      

  1,680.00   280.00     6.00 ישארה רוניצהמ 4/1" האיצי תפומו 'חי   
 81,707.00 םינפ -םירלקנירפס תכרעמ 20.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 81,707.00 שא יוביכ תוכרעמ 43 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../055 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     055 רמש ימענ ס''יב

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ
םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ט ל ק מ ו  ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  95 ק ר פ       
      
ד "מ מ  י ר ז י ב א  10.95 ק ר פ  ת ת       
      
םיעבצב טלקמ/ןגומ בחרמ ןומיסו טוליש     59.01.0010

  1,950.00   650.00     3.00 'פמוק .ףרועה דוקיפ תויחנה יפ לע ,רוא יטלופ  
      
ittoP 563" םגד םידיינ םיימיכ םיתוריש      59.01.0020
    atroP" תרצות "DROFTEHT" וא דנלוה  
לכימ םע מ"ס 7.24/3.83/4.14 תודימב ע"ש      
12 חפנב הגיפס תדיחיו רטיל 51 חפנב םימ      
םיקוושמו םינגומ םיבחרמל םידעוימ ,רטיל      
ןוכמ רושיא םע "לא-תיב תוישעת" י"ע      
דוקיפ תושירדל םאתהב ילארשיה םינקתה      

  1,770.00   590.00     3.00 'פמוק ףרועה  
  3,720.00 ד"ממ ירזיבא 10.95 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  3,720.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס  
10,626,600.00 יוניב - 'ב בלש כ"הס

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: מאלון   .../056 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     056 רמש ימענ ס''יב

ס"יב חותיפ - 'ב בלש 50 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
חיט םע ףצקומ ןריטסילופ תוחול .1 :תורעה      
םיפיעס האר - רוק ירשגל חיטו תשר םע וא      
םישימג עבצ ייופיצ .2 .0300-0200.590.20      
האר - םינוש טכילש יגוסו "שימג - בר" :ןוגכ      
.עבצ תודובע - 11 קרפ      
      
:תוברל םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     09.01.0020
אלל( תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת הצברה      

 14,400.00    96.00   150.00 .2-פ ו 1-פ םיטרפ - )הרוחש הטכילש ר"מ   
 14,400.00 ץוח חיט 10.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 14,400.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מאלון   .../057 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     057 רמש ימענ ס''יב

ס"יב חותיפ - 'ב בלש 50 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ,ח י ט  ל ע  ץ ו ח  ע ב צ  10.11 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו       
      
ע"ש וא "04MT" ילירקא ינועבצ טכילש     11.01.0010
םינפ( ןוטבו סבג תוריק לע ןידע םקרמב      
,הבכשב ר"מ/ג"ק 6.2-0.2 לש תומכב ,)ץוחו      
ג"ע טכילשה ןווגב ילירקא דוסי תוברל      
דרפנב תדדמנה( רשיימ טכילשתיתשת      

 13,800.00    92.00   150.00 .2-פ ו 1-פ םיטרפ - )שרדינו הדימב ר"מ   
 13,800.00 סבגו ןוטב ,חיט לע ץוח עבצ 10.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 13,800.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מאלון   .../058 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     058 רמש ימענ ס''יב

ס"יב חותיפ - 'ב בלש 50 הנבמ
ןבא תודובע 41 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
41 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.41 ק ר פ  ת ת       
ן ב א  ת ו ד ו ב ע       
      
ינפ יוקינ :םיללוכ ןבאה תודובע יריחמ .3      
,"הטוחש"ו קסידב םיקשימה תחיתפו ןבאה      
ןיב לוחיכו תוחפל מ"ס 1 לש קמועב      
."הלחוכ"-םיקשמה      

ןבא תודובע 41 קרפל תויללכ תורעה 10.41 כ"הס            
      
ת ו ר י ק ב  ת ו ד ח ו י מ  ת ו ד ו ב ע  20.41 ק ר פ  ת ת       
ש א ר  י כ ב ד נ ו  ן ב א       
      
יבועבו מ"ס 05 בחורב )"גניפוק"( שאר יכבדנ     14.02.0010
ןוגיעו םישרדנה םיקוזיחה תוברל ,מ"ס 7      

 15,000.00   500.00    30.00 .2-פ טרפ - ןבאה רטמ   
 15,000.00 שאר יכבדנו ןבא תוריקב תודחוימ תודובע 20.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 15,000.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../059 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     059 רמש ימענ ס''יב

ס"יב חותיפ - 'ב בלש 50 הנבמ
יפונ חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
04 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.04 ק ר פ  ת ת       
י פ ו נ  ח ו ת י פ       
      
"דבלב הנקתה/הדובע" ןייוצמ םהבש םיפיעס      
רזעה ירמוח תוברל הדובעה תא םיללוכ      
טירפה תמלשהל םישורדה )'דכו רוחש רמוח(      
טירפה תקפסא .טקיורפב יפוסה ומוקמב      
.ןימזמה י"ע עצובת )'דכו ףוציר יחירא(      

יפונ חותיפ 04 קרפל תויללכ תורעה 10.04 כ"הס            
      
ן ו ט ב  ת ו ר ו ג ח  ,ת ו ג ר ד מ  20.04 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י  ת ו נ ו ב י ר ט ו       
      
71-51/04 דע ךתחב ןוטבמ תוימורט תוגרדמ     40.02.0010
עקש תוברל ,ינעבצ ןווג ,)חלשו םור( מ"ס      
עבצב מ"מ 83 בחורב ספסוחמ הרהזא טרסו      
03-ב ןוטב חטשמו בוהצ וא רוחש ,ןבל      
ןויזו קדוהמ עצמ ,םישלושמ םע עפושמ      
022 דוסי ריחמב תוימורט תוגרדמ .ןוטבה      

  5,640.00   470.00    12.00 .14-פ טרפ - א"מ/ח"ש רטמ   
  5,640.00 הבישי תונובירטו ןוטב תורוגח ,תוגרדמ 20.04 כ"הס  

      
ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
םינבא לש שדחמ הבכרהו קוריפ .1 :תורעה      
.15 קרפ תתהאר - תובלתשמ      
      
םיללוכ תובלתשמ םינבאב ףוציר יפיעס .2      
םיללוכ םניאו ,מ"ס 5 יבועב לוחה תבכש תא      
,ןוטב תרוגחו עצמ ,תיתשה קודיה תא      
..דרפנב ודדמיש      
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0030
5 לוח תוברל ,מ"ס 03/51 תודימב ינבלמ      
סיסב לע - ינועבצ ןווג ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס      
ינווגוא/ו ןבל ןווג וא/ו )ןוטס רפוס( ןבל טלמ      

 12,800.00   128.00   100.00 .61-פ טרפ - לייטקוק ר"מ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0040
מ"ס 51/51 וא/ו מ"ס 03/03 תודימב תויעובר      
לוח תוברל ,ע"ש וא "הטקש הנייס" םגד וא/ו      
סיסב לע - ינועבצ ןווג ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס 5      
ינווג וא/ו ןבל ןווג וא/ו )ןוטס רפוס( ןבל טלמ      

 43,440.00   181.00   240.00 .61-פ טרפ - לייטקוק ר"מ   
 56,240.00 30.04.50 קרפ תתב הרבעהל

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מאלון   .../060 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     060 רמש ימענ ס''יב

ס"יב חותיפ - 'ב בלש 50 הנבמ
יפונ חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 56,240.00 מהעברה      
      
      
םגד ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0050
,מ"ס 5.21/01 :תודימב ע"ש וא "ןועבט"      
לוח תוברל ,מ"ס 6.12/5.31 ,מ"ס 5.41/5.31      
)ןוטסרפוס( ןבל ןווגב ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס 5      

  2,235.00   149.00    15.00 .61-פ ו 51-פ םיטרפ - לייטקוק ינווג וא/ו ר"מ   
      
גוסמ תיתשת תחושל "לופכ" עבורמ הסכמ     40.03.0060
רובע לזרב תקיצימ ,B-521 סמועל ,והשלכ      
ץוח תודימב ,וכותב תובלתשמ םינבא בוליש      
םאב םייקה הסכמה קוריפ ללוכ ,מ"ס 06/06      
ךותב ,והשלכ גוסמ ,ףוצירה תמאתהו שרדנ      

  6,800.00 1,360.00     5.00 .02-פ טרפ - וביבסמו הסכמה 'חי   
 65,275.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 30.04 כ"הס  

      
י נ ב א  ,ן ג ו  ה פ ש  י נ ב א  40.04 ק ר פ  ת ת       
ם ו ח י ת       
      
דוסי תוברל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.04.0010
טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווגב ,ןוטב תנעשמו      

  7,670.00   118.00    65.00 .9-פ טרפ - תתוסמ רמגב ןבל רטמ   
  7,670.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 40.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 78,585.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מאלון   .../061 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     061 רמש ימענ ס''יב

ס"יב חותיפ - 'ב בלש 50 הנבמ
היקשהו ןוניג 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
14 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.14 ק ר פ  ת ת       
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג       
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
תרדגה" לע ססובמ - םיליתש לדוג      
"יונלו תוננג יליתשל )"םינקת"( םיטרדנטס      
חותיפו תואלקחה דרשמ י"ע םסרפתמש      
.רפכה      
      
תוירחא םיללוכ הליתשהו העיטנה יריחמ      
.םוי 06 ךשמב לופיטו הטילקל      
      
םייולימו םימיאתמה םילדגב העיטנל תורוב      
הליתשה יריחמב םילולכ ,תיננג המדאב      
.העיטנהו      

היקשהו ןוניג 14 קרפל תויללכ תורעה 10.14 כ"הס            
      
ן ג  ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
תכיפה תוברל ,מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     41.03.0010
יננג רושייו םיינכמ םילכב החוחיתו עקרקה      
רשא הקלחב ,תוינוניבו תולק תומדאב ,יפוס      

    936.00     5.20   180.00 ר"מ 052 דע החטש ר"מ   
      
ר"מ 052 דע םלדוגש םיחטשל טסופמוק     41.03.0020

     54.00   270.00     0.20 )םנודל ק"מ 52-כ לש תומכב( ק"מ   
      
תויומכב - חטשב רוזיפ תוברל ,תיננג המדא     41.03.0030

  4,550.00    70.00    65.00 .ק"מ 02 לעמ תולודג ק"מ   
  5,540.00 ןג תמדאו עקרקה דוביע 30.14 כ"הס  

      
ה ע י ט נ  40.14 ק ר פ  ת ת       
      

  1,950.00    15.00   130.00 )רטיל 1( 3 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.04.0010
      

 11,660.00    22.00   530.00 )רטיל 3( 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.04.0020
      

    700.00    70.00    10.00 )רטיל 01( 6 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.04.0030
      
      

 14,310.00 40.14.50 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../062 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     062 רמש ימענ ס''יב

ס"יב חותיפ - 'ב בלש 50 הנבמ
היקשהו ןוניג 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,310.00 מהעברה      
      
      
עזג רטוקב "8 לדוג" )רטיל 06( לכיממ םיצע     41.04.0040
גוז תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ 2"      

    400.00   400.00     1.00 ץעל טסופמוק רטיל 03 -ו תואטוחמ תוכומס 'חי   
      
רטוקב "9 לדוג" )רטיל 001( לכיממ םיצע     41.04.0050
גוז תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ 3" עזג      

  3,600.00   600.00     6.00 ץעל טסופמוק רטיל 05 -ו תואטוחמ תוכומס 'חי   
 18,310.00 העיטנ 40.14 כ"הס  

      
ה ר ק ב  ש א ר ל  ם י ר ז י ב א  50.14 ק ר פ  ת ת       
      
רזע ירמוח תקפסא ללוכ רזיבאה :הרעה      
.)'וכו םיפקז ,תויווז ,תופומ ,םילפינ :ןוגכ(      
.תשרל טרפמה רוביחו הבכרה ,הריפח      

הרקב שארל םירזיבא 50.14 כ"הס            
      
ה י ק ש ה  ת ר נ צ  60.14 ק ר פ  ת ת       
      
,תינוניב דע הלק המדאב תולעת תריפח     41.06.0010
מ"ס 03 קמועב )ר'שנרט( ינכמ ילכ תועצמאב      
-מ לחה םירטקב היקשה תרנצ רובע יוסיכו      
תלבוה ללוכ ריחמה מ"מ 23 דע מ"מ 61      

    420.00     6.00    70.00 םילכה רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.06.0020
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 52 רטוק ,ךר 6      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

    742.00    10.60    70.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.06.0030
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 23 רטוק ,ךר 6      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

    732.00    12.20    60.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.06.0040
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 04 רטוק ,חישק 6      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

  1,014.00    16.90    60.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
36 רטוק 6 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     41.06.0050
מ"ס 07 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל ,מ"מ      

  1,225.00    49.00    25.00 ןוליינ טוח תלחשהו רטמ   
  4,133.00 היקשה תרנצ 60.14 כ"הס  

      
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../063 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     063 רמש ימענ ס''יב

ס"יב חותיפ - 'ב בלש 50 הנבמ
היקשהו ןוניג 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ף ו ט פ ט  ת ו ח ו ל ש  70.14 ק ר פ  ת ת       
      
"םיפטנ םער" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תוחולש     41.07.0010
03-02 לכ תפטפט ,מ"מ  71 רטוק ,ע"ש וא      

    400.00    10.00    40.00 מ"ס רטמ   
      
"םיפטנ םער" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תוחולש     41.07.0020
05-04 לכ תפטפט ,מ"מ  71 רטוק ,ע"ש וא      

  2,880.00     8.00   360.00 מ"ס רטמ   
      
םע מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     41.07.0030
,תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט 01      
תרבוחמ תעבטה ,מ"ס 03 לש םיחוורמב      

    266.00    38.00     7.00 ןואסלפ רבחמ י"ע הנזהה רוניצל 'חי   
      
)עקרקל ףטפט תועבט וא תוחולשל( בציימ     41.07.0040
תרוצב מ"מ 6 רטוק ןוולוגמ לזרב טוממ יושע      

  1,000.00     4.00   250.00 מ"ס 04 ךרואבו U 'חי   
      
הרקב אתב הנגה תוברל זקנמל הפיטש זרב     41.07.0050

  1,100.00   550.00     2.00 םיאתמ יטסלפומרט 'חי   
  5,646.00 ףוטפט תוחולש 70.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 33,629.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../064 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     064 רמש ימענ ס''יב

ס"יב חותיפ - 'ב בלש 50 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
24 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.24 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ט ו ה י ר       
      
םינקתמה תבכרה םיללוכ םיריחמה לכ      
.עקרקב םנוגיעו      

ץוח טוהיר 24 קרפל תויללכ תורעה 10.24 כ"הס            
      
י ר ו ת ס מ ו  ם י נ ו ת פ ש א  20.24 ק ר פ  ת ת       
ה פ ש א       
      
םא יא" 'בח תרצות "הוודא" םגד ןותפשא     42.02.0010
,עובצו ןוולוגמ חפמ יושע ,ע"ש וא "בגש      
ףוג  ,מ"ס 27 הבוגבו ,מ"ס 83 רטוק      
,םיספ תמגודב רזיילב םיכותיח םע ןותפשאה      
,תרשרשב רבוחמ ןוולוגמ ימינפ לכימ תוברל      
- הרפאמ ללוכ הסכמ וא הסכמ ףיסוהל ןתינ      

  3,465.00 1,155.00     3.00 .22-פ טרפ 'חי   
      
םע הקפסא ןיגב ןותפשאל ריחמ תפסות     42.02.0020

    360.00   120.00     3.00 .הרפאמ ללוכה הסכמ 'חי   
  3,825.00 הפשא ירותסמו םינותפשא 20.24 כ"הס  

      
ת ו י ש מ ש ו  ת ו ל ו ג ר פ  30.24 ק ר פ  ת ת       
      
,בקונמ חפ יוריקו תכתמ 'סנוקמ הלוגרפ     42.03.0010
לכ ,סוסיב ללוכ ,ע"ש וא "ץע לוב" תרצות      

 65,250.00 1,450.00    45.00 .52-פ טרפ - תוולנה תודובעהו רזעה ירמוח ר"מ   
 65,250.00 תוישמשו תולוגרפ 30.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 69,075.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מאלון   .../065 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     065 רמש ימענ ס''יב

ס"יב חותיפ - 'ב בלש 50 הנבמ
רודיג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
44 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.44 ק ר פ  ת ת       
ר ו ד י ג       
      
.םח ץבאב הליבטב ,רוציי רחאל וניה ןווליגה      
      
,2412 ,2411 י"ת תויחנה יפל ונקתוי תוקעמ      
    .4273  

רודיג 44 קרפל תויללכ תורעה 10.44 כ"הס            
      
י ל י פ ו ר פ מ  ת ו י ד ס ו מ  ת ו ר ד ג  20.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
רחאל םח ץבאב תונוולוגמ תורדגה :הרעה      
תוברל ,רונתב תועובצו 819 י"ת יפל רוצייה      
הבוגו תודימל םימאתומ םידדוב ןוטב תודוסי      
.תורדגה      
      
רפס יתבל( ע"ש וא "ריש" וא "ןנח" םגד רדג     44.02.0020
םיליפורפמ היושע 'מ 0.2 הבוגב )םידלי ינגו      
,מ"מ 99  לש חוורמב מ"מ 5.1/52/52 םיבצינ      
תרתוכו מ"מ 2/04/06 םייקפוא םיליפורפ 3      
לזרבמ "X" וא לוגיע תרוצב היושע הנוילע      
ליפורפמ םידומע ,רזילב ךותח מ"מ 3 חוטש      
תודוסי תוברל ,'מ 0.3 לכ מ"מ 2.2/06/06      

 49,000.00   700.00    70.00 .63-פ טרפ - םידדוב ןוטב רטמ   
 49,000.00 הדלפ יליפורפמ תוידסומ תורדג 20.44 כ"הס  

      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ם י ר ע ש  30.44 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל םח ץבאב םינוולוגמ םירעש :הרעה      
.רונתב םיעובצו 819 י"ת יפל רוצייה      
      
וא "ןרע יפנכ וד" םגד ןוולוגמ יפנכ-וד רעש     44.03.0020
,מ"ס 002/074-054 תודימב ע"ש  וא "רבצ"      
,מ"מ 2.2/04/06 ליפורפמ ףנכה תרגסמ      
לש חוורמב מ"מ 5.1/52/52 ליפורפמ םיבצינ      
ליפורפמ םידומע תוברל ,מ"מ 001-99      
םיחירב ,היילת לוענמ ,מ"מ 2.3/001/001      
- מ"ס 08/08/08 תודימב תודוסיו עקרקל      

 22,000.00 11,000.00     2.00 .34-פ טרפ 'חי   
      
      
      
      

 22,000.00 30.44.50 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מאלון   .../066 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     066 רמש ימענ ס''יב

ס"יב חותיפ - 'ב בלש 50 הנבמ
רודיג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 22,000.00 מהעברה      
      
      
"דהוא" םגד מ"מ 24 רטוק רוניצמ די זחאמ     44.03.0030
םיבצינל רבוחמ מ"ס 59 הבוגב ע"ש וא      
תוברל ,הפצרל םינגועמה 2/1 1" תורוניצמ      
דיה זחאמ .זחאמה רוביחל ןוילע ןיפ      

  1,450.00   290.00     5.00 .24-פ טרפ - עובצוןוולוגמ רטמ   
      
יושע ןוולוגמ יפנכ וד רעשמ התחפה     44.03.0040
תתב םיפיעסב טרופמכ( הדלפ יליפורפמ      
רעש רובע ,)ררגנ רעש טעמל ,130.44 קרפ      
רעשל דע( ףיעסב ןייוצמהמ הנטק הדימב      

 -5,166.00  -630.00     8.20 .34-פ טרפ - )מ"ס 052 לש ילמינימ בחורב ר"מ   
      
רליפ תשינל תיפנכ דח רותסימ תלד     44.03.0050
תכתמ יליפורפ תייצקורטסנוקמ ,כ"לט/קזב      
תודימב ,בקונמ חפ תאולימו םינוש      
רזעה ירזיבא לכ ללוכ ,'מ 05.1/00.1-09.0      

  3,300.00 1,650.00     2.00 'פמוק .93-פ טרפ - תוולנה תודובעהו  
      
תייצקורטסנוקמ ,י"חח תשינל רותסימ תותלד     44.03.0060
,בקונמ חפ תאולימו םינוש תכתמ יליפורפ      
רזעה ירזיבא לכ ללוכ ,'מ 05.1/00.2 תודימב      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .93-פ טרפ - תוולנה תודובעהו  
      
,םימ דמ תשינל רותסימ תותלד     44.03.0070
םינוש תכתמ יליפורפ תייצקורטסנוקמ      
,'מ 05.1/00.5 תודימב ,בקונמ חפ תאולימו      
- תוולנה תודובעהו רזעה ירזיבא לכ ללוכ      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק .93-פ טרפ  
 32,084.00 הדלפ יליפורפמ םירעש 30.44 כ"הס  

      
ם י ר ע ש ו  ת ו ר ד ג ל  ת ו פ ס ו ת  40.44 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגל ההבגה ןיגב ,רעשל ריחמ תפסות     44.04.0010
טרפ - )ריק ג"ע תנקתומה( הדומצה רדגה      

  1,282.50   855.00     1.50 .34-פ ר"מ   
  1,282.50 םירעשו תורדגל תופסות 40.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

 82,366.50 רודיג 44 כ"הס  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מאלון   .../067 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     067 רמש ימענ ס''יב

ס"יב חותיפ - 'ב בלש 50 הנבמ
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ

      
לכה ךס 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       
      
15 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס       
      
15 ,)יפונ חותיפ( 04 ,)רפע 'בע( 10 םיקרפ      
הז תא הז םימילשמ ,)םישיבכ תלילס(      
.םהיפיעסב      
      
תרבעה )ראשה ןיב( םיללוכ הריפחה יריחמ      
תלוספ לכ קוליסו יולימל םיאתמה רמוחה      
ךפש םוקמל ,יולימל ולספנש הריפחה יפדועו      
קחרמל ,רחא רתאל וא תויושרה י"ע רשואמ      
.חקפמה תוארוה יפל מ"ק 51 דע לש      

תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפל תויללכ תורעה 10.15 כ"הס            
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
ישרוש תליטקל הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר     51.02.0010

    455.00     1.30   350.00 .רב יבשעו היחמצ ר"מ   
      

  7,680.00    12.00   640.00 .מ"ס 8 דע יבועב ןוטב/טלפסא תעסימ קוריפ ר"מ  51.02.0020
      

  2,080.00    16.00   130.00 .ןייונפו הפש ינבא קוריפ רטמ  51.02.0030
 10,215.00 קוריפו הנכה תודובע 20.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
תרבעה )ראשה ןיב( םיללוכ הריפחה יריחמ      
יפדוע לכ קוליסו יולימל םיאתמה רמוחה      
רשואמ ךפש םוקמל ,יולימל ולספנש הריפחה      
יפל מ"ק 51 דע לש קחרמל ,רחא רתאל וא      
.חקפמה תוארוה      
      
,הלבוה ,הסמעה תוברל חטשב תיללכ הריפח     51.03.0030
רתאמ הריפח יפדוע יוניפו ליגר קודיה ,רוזיפ      

  5,735.00    37.00   155.00 .ק"מ 0005 דע לש תומכל ,הדובעה ק"מ   
      
הבוגב יולימ וא/ו הריפח י"ע םיחטש רושיי     51.03.0040

  8,960.00    14.00   640.00 .הדובעה רתאב מ"ס 05 דעו מ"ס 02 לעמ ר"מ   
      
תוברל ,)'ג גוס( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.03.0050

 33,120.00    72.00   460.00 .ליגר קודיהו רוזיפ ק"מ   
      
קודיה( תירוקמ דוסי עקרק לש רקובמ קודיה     51.03.0060

  3,975.00     5.00   795.00 )תיתש ר"מ   
 51,790.00 רפע תודובע 30.15 כ"הס  
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קובץ: מאלון   .../068 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     068 רמש ימענ ס''יב

ס"יב חותיפ - 'ב בלש 50 הנבמ
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
,רקובמ קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ     51.04.0020
וניה ריחמה .תרשואמ הבצחממ קפוסי עצמה      

 12,530.00   179.00    70.00 .ק"מ 052 דע לש תומכל ק"מ   
 12,530.00 תויתשתו םיעצמ 40.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 74,535.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  
381,390.50 ס"יב חותיפ - 'ב בלש כ"הס
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קובץ: מאלון   .../069 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     069 רמש ימענ ס''יב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                                 850.00 רזוח יולימו יולימ 20.10 קרפ תת    
    

                              34,572.00 הריפח תודובע 01.10 קרפ תת    
    

                 35,422.00 רפע תודובע 10 כ"הס                
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

יללכ 10.20 קרפ תת                                           
    

                              14,190.00 םיעצמ 20.20 קרפ תת    
    

                              37,120.00 דוסי תורוק 30.20 קרפ תת    
    

                              59,765.00 תופצרו םיפצרמ 40.20 קרפ תת    
    

                             722,261.00  תוקעמ ,תורוק,םידומע ,תוריק 50.20 קרפ תת    
תורוגחו            
    

                             197,792.00 אלמ ןוטבמ תוגגו תורקת 60.20 קרפ תת    
    

                             171,700.00 םיעופיש ןוטבו גניפוט ןוטב 70.20 קרפ תת    
    

                              32,029.00 תוגרדמ 80.20 קרפ תת    
    

                              16,750.00 תונוש 90.20 קרפ תת    
    

                             348,600.00 ןויז תדלפ 01.20 קרפ תת    
    

              1,600,207.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
ךורדו םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ      
    

                             631,025.00 תולולח ,תוימורט ןוטב תוטלפ 10.30 קרפ תת    
תוכורדו            
    

                631,025.00 ךורדו םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס                
    
היינב תודובע 40 קרפ      
    

                             146,904.00 ןוטב יקולבב הינב 10.40 קרפ תת    
    

                146,904.00 היינב תודובע 40 כ"הס                
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קובץ: מאלון   .../070 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     070 רמש ימענ ס''יב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יטסוקאו ימרת דודיבו םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

רוטקורטסנוק- םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת                                           
    

                              39,000.00 רוטקורטסנוק- יטסוקא ימרת דודיב 20.50 קרפ תת    
    

                             488,800.00 תוריק יופיחל ימרת דודיב תכרעמ 30.50 קרפ תת    
רוטקורטסנוק- םיינוציח            
    

םוטיא עוציב ינפל תונכה 40.50 קרפ תת                                           
    

                              48,501.00 עקרקה סלפמב םוטיא 50.50 קרפ תת    
    

                             211,260.00 םיחטשמו תוגג דודיבו םוטיא 60.50 קרפ תת    
51-5 םיטרפ פ"ע ועצובי םיפצורמ            
    

                787,561.00 יטסוקאו ימרת דודיבו םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
תורגסמו תורגנ 60 קרפ      
    

                             351,660.00 תורגסמ 10.60 קרפ תת    
    

                             363,100.00 תורגנ 20.60 קרפ תת    
    

                714,760.00 תורגסמו תורגנ 60 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

0.7 קרפ תת 00.70 קרפ תת                                           
    

                              36,480.00 םינפ םימ תוכרעמ 10.70 קרפ תת    
    

                              17,060.00 םינפ זוקינו בויב תוכרעמ 20.70 קרפ תת    
    

                              72,340.00 האורבת תודוקנו םיירטינס םילכ 30.70 קרפ תת    
    

                125,880.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                             282,386.00 מ"נמו תרושקת ,למשח תודוקנ 10.80 קרפ תת    
    

                             167,410.00 תוקראהו םילולכמ ,תודובע 20.80 קרפ תת    
    

                              51,295.00 םיליבומו םילבכ ,םיכילומ 30.80 קרפ תת    
    

                             234,460.00 הרואת יפוג תקפסא 40.80 קרפ תת    
    

                             107,500.00 למשח תוחול 50.80 קרפ תת    
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קובץ: מאלון   .../071 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     071 רמש ימענ ס''יב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              84,020.00 םורח תזירכו שא יוליג ילולכמ 60.80 קרפ תת    
ןשע תונולחו            
    

                927,071.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                              32,050.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                             406,491.00 ץוח חיט 20.90 קרפ תת    
    

                438,541.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                           1,068,962.00 ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת    
    

                              81,820.00 יופיח תודובע 20.01 קרפ תת    
    

              1,150,782.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                             159,960.00 העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת    
    

                159,960.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא 21 קרפ      
    

                             966,660.00 םוינימולא 10.21 קרפ תת    
    

                966,660.00 םוינימולא 21 כ"הס                
    
ריוא גוזימ 51 קרפ      
    

                             701,400.00 דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                             146,000.00 זג תרנצ 20.51 קרפ תת    
    

                             199,550.00 םירזפמו דודיב תולעת 30.51 קרפ תת    
    

                             105,800.00 הרקבו למשח 40.51 קרפ תת    
    

                               9,500.00 תונוש 50.51 קרפ תת    
    

              1,162,250.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס                
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קובץ: מאלון   .../072 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     072 רמש ימענ ס''יב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

                               7,140.00 שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת    
    

                  7,140.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס                
    
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ      
    

                             560,786.00 הרקת 10.22 קרפ תת    
    

                             713,916.00 תושעותמ תודובע 20.22 קרפ תת    
    

              1,274,702.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס                
    
םינבמ סוסיבל תואסנולכ 32 קרפ      
    

                             412,308.00 .A.F. תטישב םיעצובמ ןוטב תוסנולכ 10.32 קרפ תת    
    

                412,308.00 םינבמ סוסיבל תואסנולכ 32 כ"הס                
    
שא יוביכ תוכרעמ 43 קרפ      
    

תויללכ תויחנה 10.43 קרפ תת                                           
    

                              81,707.00 םינפ -םירלקנירפס תכרעמ 20.43 קרפ תת    
    

                 81,707.00 שא יוביכ תוכרעמ 43 כ"הס                
    
םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 קרפ      
    

                               3,720.00 ד"ממ ירזיבא 10.95 קרפ תת    
    

                  3,720.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס                
10,626,600.00 יוניב - 'ב בלש 40 כ"הס                            

    
ס"יב חותיפ - 'ב בלש 50 הנבמ     
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                              14,400.00 ץוח חיט 10.90 קרפ תת    
    

                 14,400.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
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קובץ: מאלון   .../073 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     073 רמש ימענ ס''יב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              13,800.00 סבגו ןוטב ,חיט לע ץוח עבצ 10.11 קרפ תת    
    

                 13,800.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

תודובע 41 קרפל תויללכ תורעה 10.41 קרפ תת                                           
ןבא            
    

                              15,000.00 יכבדנו ןבא תוריקב תודחוימ תודובע 20.41 קרפ תת    
שאר            
    

                 15,000.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                
    
יפונ חותיפ 04 קרפ      
    

יפונ חותיפ 04 קרפל תויללכ תורעה 10.04 קרפ תת                                           
    

                               5,640.00 תונובירטו ןוטב תורוגח ,תוגרדמ 20.04 קרפ תת    
הבישי            
    

                              65,275.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 30.04 קרפ תת    
    

                               7,670.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 40.04 קרפ תת    
    

                 78,585.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

ןוניג 14 קרפל תויללכ תורעה 10.14 קרפ תת                                           
היקשהו            
    

                               5,540.00 ןג תמדאו עקרקה דוביע 30.14 קרפ תת    
    

                              18,310.00 העיטנ 40.14 קרפ תת    
    

הרקב שארל םירזיבא 50.14 קרפ תת                                           
    

                               4,133.00 היקשה תרנצ 60.14 קרפ תת    
    

                               5,646.00 ףוטפט תוחולש 70.14 קרפ תת    
    

                 33,629.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                
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קובץ: מאלון   .../074 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     074 רמש ימענ ס''יב

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

ץוח טוהיר 24 קרפל תויללכ תורעה 10.24 קרפ תת                                           
    

                               3,825.00 הפשא ירותסמו םינותפשא 20.24 קרפ תת    
    

                              65,250.00 תוישמשו תולוגרפ 30.24 קרפ תת    
    

                 69,075.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
רודיג 44 קרפ      
    

רודיג 44 קרפל תויללכ תורעה 10.44 קרפ תת                                           
    

                              49,000.00 הדלפ יליפורפמ תוידסומ תורדג 20.44 קרפ תת    
    

                              32,084.00 הדלפ יליפורפמ םירעש 30.44 קרפ תת    
    

                               1,282.50 םירעשו תורדגל תופסות 40.44 קרפ תת    
    

                 82,366.50 רודיג 44 כ"הס                
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

תלילס 15 קרפל תויללכ תורעה 10.15 קרפ תת                                           
תובחרו םישיבכ            
    

                              10,215.00 קוריפו הנכה תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                              51,790.00 רפע תודובע 30.15 קרפ תת    
    

                              12,530.00 תויתשתו םיעצמ 40.15 קרפ תת    
    

                 74,535.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
   381,390.50 ס"יב חותיפ - 'ב בלש 50 כ"הס                            
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קובץ: מאלון   .../075 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     075 רמש ימענ ס''יב

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ    
   

                 35,422.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

              1,600,207.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                631,025.00 ךורדו םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ   
   

                146,904.00 היינב תודובע 40 קרפ   
   

                787,561.00 יטסוקאו ימרת דודיבו םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                714,760.00 תורגסמו תורגנ 60 קרפ   
   

                125,880.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                927,071.00 למשח תודובע 80 קרפ   
   

                438,541.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

              1,150,782.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                159,960.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                966,660.00 םוינימולא 21 קרפ   
   

              1,162,250.00 ריוא גוזימ 51 קרפ   
   

                  7,140.00 שרח תורגסמ 91 קרפ   
   

              1,274,702.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ   
   

                412,308.00 םינבמ סוסיבל תואסנולכ 32 קרפ   
   

                 81,707.00 שא יוביכ תוכרעמ 43 קרפ   
   

                  3,720.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 קרפ   
   

10,626,600.00 יוניב - 'ב בלש 40 כ"הס               
   
ס"יב חותיפ - 'ב בלש 50 הנבמ    
   

                 14,400.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                 13,800.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                 15,000.00 ןבא תודובע 41 קרפ   
   

                 78,585.00 יפונ חותיפ 04 קרפ   
   

                 33,629.00 היקשהו ןוניג 14 קרפ   
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'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     076 רמש ימענ ס''יב

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                 69,075.00 ץוח טוהיר 24 קרפ   

   
                 82,366.50 רודיג 44 קרפ   

   
                 74,535.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   

   
   381,390.50 ס"יב חותיפ - 'ב בלש 50 כ"הס               
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'ב בלש רמש ימענ רפס תיב

 
06/04/2022
דף מס':     077 רמש ימענ ס''יב

  
הנבמ ךס  

10,626,600.00 יוניב - 'ב בלש 40 הנבמ  
  

   381,390.50 ס"יב חותיפ - 'ב בלש 50 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
11,007,990.50  יללכ כ"הס  

  1,871,358.39 מ"עמ %71  
 12,879,348.89 מ"עמ ללוכ כ"הס  

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                                

ךיראת                                   
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