
תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

26/01/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     001 םינטק םיפקיהב חותיפו הלילס תודובע

תוגרדמו םיפוציר 04 קרפ
       

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

1,680,000.00   112.00 15,000.00 .והשלכ ןווגבו מ"ס 6 יבועב 02/02 ר"מ    
       
מ"ס 02/02  תודימב םיכנל  ןבאב ףוציר      40.6.010
ןווגב תוטילב םע הפשה ןבאל דומצב תובכרומ       
תרצות מ"ס 6 יבועב , בוהצ "ןוטסרפוס"       

29,250.00   195.00   150.00 ע"ש וא 8961 ט"קמ "ןייטשרקא" ר"מ    
       
תודימב הייאר ייוקלל הנווכה ןבא ךא ל"נכ      40.6.020
ט"קמ ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 02/02       

29,250.00   195.00   150.00 . הכרדמל בצינב 7961 ר"מ    
       
ןוטבמ תוכמנומ הפש ןבא תחנהו הקפסא      40.6.030
לע)מ"ס 1 הזפ( 6172+7172+8172  ט"קמ       
תדימב ןבאל דומצב טלפסא ןוקיתו,  ןוטב דוסי       

22,800.00    76.00   300.00 . ךרוצה רטמ    
       
מ"ס 61 הבוגב רתאב קוצי 03 -ב  ןוטב תוגרדמ      40.6.073
קלחומ יולג ןוטב רמגה גוס .מ"ס 04 בחורבו       
ןוטב חטשמ תוברל  ןויזו תוניפ םוטיק ללוכ       

12,720.00   212.00    60.00 ןוטבה ןויזו קדוהמ עצמ מ"ס 51  יבועב עפושמ רטמ    
       
רתאב קוצי )םיעופיש םע( ןוטבמ ליבש/ חטשמ      40.6.095
תכתורמ לזרב תשר םע ,מ"ס 01  יבועב 03-ב       
וא הקלחה תוברל מ"ס 02/02 ,מ"ס 8 רטוק       

12,720.00   212.00    60.00 . םיקשימו ןוטבה סופסח ר"מ    
       
קוצי מ"ס 51 יבועב)םיעופיש םע( ןוטב חטשמ      40.6.096
יוביע ללוכ , 03-ב ןוטבה,םיעצמ לע רתאב       
תכתורמ לזרב תותשר 2 םע ,חטשמ תפש       
8 רטוק ןויז תוטומ ,מ"ס 02/02 ,מ"ס 8 רטוק       
.טרפה יפל לכה ,םיפפוכמ תוטומו םידידב מ"מ       
תיחנה יפל,ןוטבה סופסח וא הקלחה תוברל       
יספו תוטשפתה ירפת ללוכ חקפמה /ןנכתמה       

 6,360.00   106.00    60.00 .'מ 4 -כ לכ םוינימולא וא םייזפרט ץע ר"מ    
       

24,720.00   824.00    30.00 .תונוש תודימב )תוטוו( םיפצרמב םייוביע ק"מ   40.6.097
       
םיחטשמ לע מ"ס 5.2-3 יבועב טילונרג יופצ      40.6.098
יספו , םירפת תוברל תוגרדמו םייקפוא , םייכנא       

10,200.00   170.00    60.00 .הדרפה ר"מ    
       
םירפת עוציב רובע טילונרג יחטשמל תפסות      40.6.099

   900.00    30.00    30.00 .מ"מ 08/4 תודימב זילפ יספמ רטמ    
       
       
       

1,828,920.00 6.04 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12020   .../002 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

26/01/2020
דף מס':     002 םינטק םיפקיהב חותיפו הלילס תודובע

תוגרדמו םיפוציר 04 קרפ
       

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת יגולטק .סמ ףיעס
1,828,920.00 מהעברה       

       
       
מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא תחנהו הקפסא      40.6.101
ללוכ( םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס 52 הבוגבו       
ינבא       
ןבאל דומצב טלפסא ןוקיתו,)תוכמנומ הפש       

1,170,000.00    78.00 15,000.00 ךרוצה תדימב רטמ    
       
מ"ס 51 בחורב ןוטבמ הפש ןבא תחנהו הקפסא      40.6.102
)תיאפיח( םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס 03 הבוגבו       

21,600.00    72.00   300.00 .ל"נכ ןוקיתו רטמ    
       
ןוטבמ תעפושמ הפש ןבא תחנהו הקפסא      40.6.104
ןוטב דוסי לע מ"ס 32 הבוגבו מ"ס 32 בחורב       

10,800.00    72.00   150.00 .ל"נכ ןוקיתו )העונת יאל( םיעטקב רטמ    
       
בכר ילכ תיילעל הפש ןבא תחנהו הקפסא      40.6.105
ללוכ ןוטב דוסי לע מ"ס 81X54X54 תודימב       

 3,810.00   127.00    30.00 .ל"נכ ןוקיתו לאמשו ןימי הניפ תודיחי רטמ    
       
בחורב ןוטבמ החוטש הפש ןבא תחנהו הקפסא      40.6.106
םיעטקב ןוטב דוסי מ"ס 51 הבוגבו מ"ס 32       

 2,400.00    80.00    30.00 .ל"נכ ןוקיתו )היצח רבעמל( םינוש רטמ    
       
02/01 תודימב תיננג הפש ןבא תחנהו הקפסא      40.6.118

975,000.00    65.00 15,000.00 .ןוטב דוסי לע מ"ס רטמ    
       

20,400.00    34.00   600.00 מ"ס 01/02 תודימב ןוטב תרוגח רטמ   40.6.134
       
הקפסה וא/ו ןוטבמ העונת יא לש שאר עוציב      40.6.136
יפל חקפמה י"ע רשואיש ימורט יא שאר תנקתהו       

14,010.00   467.00    30.00 .חקפמה תטלחהו רושיא 'חי    
       

 2,400.00     4.00   600.00 .טנמצ טיטב תומייק הפש ינבא ןוקית רטמ   40.6.142
       
תיעופש דח גוסמ הלעת ןבא תחנהו הקפסא      40.6.174
01 הבוגבו מ"ס 03 בחורב ןוטבמ רופא עבצב       

10,200.00    68.00   150.00 .םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס רטמ    
       
תיעופש וד גוסמ הלעת ןבא תחנהו הקפסא      40.6.175
01 הבוגבו מ"ס 03 בחורב ןוטבמ רופא עבצב       

20,400.00    68.00   300.00 .םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס רטמ    
       
זוקינל ר"מל 'רג 002 הגורא אל תינכטואיג העירי      40.6.179
י"ע קוושמ "םירוא" תמגודכ( 'דכו םוהת ימ       
שרדנה לכ ללוכ )ע"ש וא "תויגולונכט רימדא"       
תוארוהו ןרציה טרפמ יפל הדובעה עוציבל       

180,000.00    12.00 15,000.00 חקפמה ר"מ    
       
אלמ דתי טילפס ןבאמ םיילוש תנקתהו הקפסא      40.6.189
הטוקרט תרצות תחא הרושב  5.6*82  לדוגב       

 3,180.00   212.00    15.00 רזע ירמוחו תונכה תוברל ע"וש וא םיקפוא רטמ    
4,263,120.00 6.04 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 12020   .../003 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

26/01/2020
דף מס':     003 םינטק םיפקיהב חותיפו הלילס תודובע

תוגרדמו םיפוציר 04 קרפ
       

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת יגולטק .סמ ףיעס
4,263,120.00 מהעברה       

       
       
תודימב  1 א"כ תוגרדמ  תנקתהו הקפסא      40.6.190
תרצות 5844  םגד תצרוחמ מ"ס 71/53/03       
הדובעה עבצ ןווגב ע"וש וא ןייטשרקא 'בח       
םישלושמ םע עפושמ03-ב ןוטב חטשמ תללוכ       

96,900.00   323.00   300.00 .םלשומ ןקתומ .ןוטבה ןויזו קדוהמ עצמ רטמ    
       
תוימורט תוגרדמ תנקתהו הקפסא ךא ל"נכ      40.6.200
תרבח תרצות EM,1-EM-2  םגד  חלשו םור       
תודימב  עבצ ןווגב ע"וש וא ןמפלוו       
    05X8X7,8X04X001/08/05/04 הגרדמל   
ןויזו קדוהמ עצמ םישלושמ,ןוטב חטשמ  םורו       

91,800.00   306.00   300.00 םלשומ ןקתומ ןוטבה רטמ    
4,451,820.00 תוגרדמו םיפוציר 6.04 כ"הס   

       
ת ו י ע ל ס ו  ת ו ר י ק  7.04 ק ר פ  ת ת        
       
תא םיללוכ רדגו םיכמות תוריק יפיעסב ריחמה       
, הזר ןוטב ,ןבא/ןוטבמ שאר ךבדנ תוברל ריקה       
,םיזקנ ,םירפת ,ריקה בגב ירלונרג רזוח יולימ       
.תושורדה רפעה תודובע לכו תוקעמל תונכה       
גוס       
ןוטבמ תוריקב 03-בו ןבא תוריקב 02-ב : ןוטבה       
דדמנ רשא דוסי ללוכ אל ריחמה.ןייוזמ       
דוסיה ובש דבוכ ךמות ריקב טעמל,דרפנב       
הווהמ       
ןוטבמ תוריקל ריחמה( ריקהמ ד רפנ יתלב קלח       
)תרחא רמאנ םא אלא ןויזה תא םיללוכ ןייוזמ       
       
םע טקל , תיארפ ליווג ןבאמ )דבוכ( ךמות ריק      40.7.002
בג       

178,500.00   595.00   300.00 ןייוזמ ןוטבמ וא ןבאמ שאר ךבדנ ללוכ ןוטב ק"מ    
       
רמג.ןבא יופיח אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק      40.7.005
בחורב תיכנא וא תיקפוא ץע תינבתב תיזח       

306,000.00 1,020.00   300.00 מ"ס 01 ק"מ    
       
וד יופיצ רובע ןבא יופיחב ןוטב תוריקל תפסות      40.7.011

56,100.00   187.00   300.00 טקל ,תיארפ ןבאמ םינפ ר"מ    
       
'מ 5.1 דע הבוגבו מ"ס 53 דע יבועב רדג ריק      40.7.036
גוס.ןוטב בג םע לחנ יקולח,טקל,תיארפ ןבאמ       

127,500.00   425.00   300.00 .02-ב ןוטבה ר"מ    
       
לעמ ןבא לדוג , םייעבט עלס ישוגמ היעלס      40.7.042

82,800.00   276.00   300.00 ק"מ 5.0 ר"מ    
750,900.00 תויעלסו תוריק 7.04 כ"הס   

       
       
       

5,202,720.00 תוגרדמו םיפוציר 04 כ"הס   
קובץ: 12020   .../004 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

26/01/2020
דף מס':     004 םינטק םיפקיהב חותיפו הלילס תודובע

ןוניגל הנכה תודובע 14 קרפ
       

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת יגולטק .סמ ףיעס
ן ו נ י ג ל  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ        
       
ה י י ק ש ה  1.14 ק ר פ  ת ת        
       
םיללוכ היקשהל הנכהה  תודובע לכ :הרעה       
.ןואסלפ גוסמ םיינקית םירזיבאו ,יוסיכ, הריפח       
       
6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש      41.1.035
רטוקב       

 2,820.00    47.00    60.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 04 רטמ    
       
6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש      41.1.036
רטוקב       

 3,300.00    55.00    60.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 05 רטמ    
       
6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש      41.1.037
רטוקב       

 4,320.00    72.00    60.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 57 רטמ    
       
רטוקב 6 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש      41.1.044

 6,600.00   110.00    60.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 011 רטמ    
       
רטוקב 6 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש      41.1.045

 7,920.00   132.00    60.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 061 רטמ    
24,960.00 הייקשה 1.14 כ"הס   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

24,960.00 ןוניגל הנכה תודובע 14 כ"הס   
קובץ: 12020   .../005 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

26/01/2020
דף מס':     005 םינטק םיפקיהב חותיפו הלילס תודובע

םישיבכ 15 קרפ
       

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת יגולטק .סמ ףיעס
ם י ש י ב כ  15 ק ר פ        
       
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת        
       
קוליס םיללוכ םהינימל םיקוריפה יריחמ : הרעה       
רתא לא תושרה תולובגל ץוחמ לא תלוספה       
תורגא םולשתו הלבוה תוברל רשואמ תלוספ       
ךרוצה תדימב       
       
תלוספה קולסו תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ      51.1.001

40,500.00     9.00 4,500.00 חקפמה הרויש םוקמל ר"מ    
       
י"ע מ"ס 5 דע קמועל םייק טלפסא ףוצריק      51.1.005
תנוכמ       

 3,150.00     7.00   450.00 .רשואמ הכיפש םוקמל תלוספה קוליסו ףוצריק ר"מ    
       
תוברל( טולישו רורמת ידומע קוליסו קוריפ      51.1.010

 3,060.00    51.00    60.00 היריעה ןסחמל תומלשב םתרבעהו )רורמתה 'חי    
       
םידומע ינש לע םירורמתו םיטלש קוריפ      51.1.012

 2,040.00    68.00    30.00 ל"נכ םתרבעהו 'חי    
       
תורוניצמ תוחיטב הקעמ קוליסו קוריפ      51.1.051

10,200.00    68.00   150.00 היריעה ןסחמל תומלשב םתרבעהו רטמ    
       
:ןוגכ ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש קוליסו קוריפ      51.1.055
ותרבעהו 'דכו בכר םוסחמ,ןותפשא ,ץיצע,לספס       

 5,580.00    93.00    60.00 היריעה ןסחמל תומלשב 'חי    
       
:ןוגכ ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש ריהז קוריפ      51.1.057
ותנקתהו 'דכו םינותפשא , םיציצע,םילספס       
םוקמל ותקתעה ואו ףוצירה עוציב רחאל שדחמ       

11,220.00   187.00    60.00 רחא 'חי    
       

 8,250.00    55.00   150.00 והשלכ גוסמ תוגרדמ קוליסו קוריפ רטמ   51.1.060
       
וידומע לע לגר יכלוהל רעש קוליסו קוריפ      51.1.062
ויתודוסיו       

   459.00   153.00     3.00 היריעה ןסחמל ותרבעהו 'חי    
       
ויתודוסיו וידומע לע בכרל רעש קוליסו קוריפ      51.1.064

   636.00   212.00     3.00 היריעה ןסחמל ותרבעהו 'חי    
       
/ שיבכ סלפמל והשלכ גוסמ החוש תמאתה      51.1.080

102,000.00   340.00   300.00 םיננכותמ  הכרדמ 'חי    
       

63,600.00   212.00   300.00 הרקתה תמאתה רובע ל"נל תפסות 'חי   51.1.081
       
זוקינ תותשר וא  גוס לכמ תוחושל ןוטב שודיח      51.1.082
תקיצי , םייקה ןוטבה תביצח תוברל       
יוקינו  מ"ס 01 יבועב ןויז םע 02-ב  ןוטב       

   250.00   250.00     1.00 .תלוספה 'חי    
       

250,945.00 1.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12020   .../006 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

26/01/2020
דף מס':     006 םינטק םיפקיהב חותיפו הלילס תודובע

םישיבכ 15 קרפ
       

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת יגולטק .סמ ףיעס
250,945.00 מהעברה       

       
       
/ שיבכ סלפמל יטרדנטס "קזב" את תמאתה      51.1.084

 2,295.00   765.00     3.00 םיננכותמ הכרדמ 'חי    
       
שיבכ סלפמל )תחא תשר( הטילק את תמאתה      51.1.085

10,200.00   340.00    30.00 ןנכותמ 'חי    
       
תמאתהל תפסונ תשר לכ רובע ל"נל תפסות      51.1.086

 3,810.00   127.00    30.00 סלפמ 'חי    
       
תרגסמב והשלכ גוסמ ףוציר קוליסו קוריפ      51.1.110
תודובע       

225,000.00    25.00 9,000.00 תוכרדמ תפלחה ר"מ    
       
ללוכ שדחמ ותחנהו והשלכ גוסמ ףוציר קוריפ      51.1.111

195,000.00    65.00 3,000.00 לוח תבכש ר"מ    
       
ןוטב תרוגח וא גוס לכמ הפש ןבא קוליסו קוריפ      51.1.114

255,000.00    17.00 15,000.00 תוכרדמ תפלחה תודובע תרגסמב רטמ    
       
שדחמ התחנהו גוס לכמ תמייק הפש ןבא קוריפ      51.1.115

33,000.00    55.00   600.00 .ןוטב תבשותו קודיה,עצמ תיתשת תנכה ללוכ רטמ    
       

30,000.00    50.00   600.00 והשלכ יבועב ןוטב חטשמ קוליסו קוריפ ר"מ   51.1.119
       
הסינכב טלפסא וא ןוטבמ שלושמ קוליסו קוריפ      51.1.126

 5,100.00    17.00   300.00 הינחל וא רצחל רטמ    
       

10,200.00    68.00   150.00 והשלכ יבועב דבוכ ריק קוליסו קוריפ ק"מ   51.1.210
       

17,850.00   119.00   150.00 והשלכ יבועב ןייוזמ ןוטבמ ריק קוליסו קוריפ ק"מ   51.1.211
       

12,600.00    42.00   300.00 והשלכ גוסמ ןבא רדג קוליסו קוריפ ר"מ   51.1.212
       
הרבעה וא והשלכ גוסמ תשר רדג קוליסו קוריפ      51.1.310

 3,750.00    25.00   150.00 תושרה ינסחמל ר"מ    
       
הנקתה ללוכ והשלכ גוסמ תשר רדג קוריפ      51.1.311
חקפמה הרויש םוקמל התקתעה וא שדחמ       

11,400.00    76.00   150.00 ךרוצה תדימב תומלשה תוברל ר"מ    
       
וא והשלכ גוסמ תכתמ רדג קוליסו קוריפ      51.1.312
הרבעה       

 5,700.00    38.00   150.00 תושרה ינסחמל רטמ    
       
.שדחמ התנקתהו גוס לכמ תכתמ רדג קוריפ      51.1.313
ללוכ       

15,300.00    51.00   300.00 .תודוסי רטמ    
       
       
       

1,087,150.00 1.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12020   .../007 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

26/01/2020
דף מס':     007 םינטק םיפקיהב חותיפו הלילס תודובע

םישיבכ 15 קרפ
       

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת יגולטק .סמ ףיעס
1,087,150.00 מהעברה       

       
       
ללוכ,סובוטוא תנחת תככס תקתעהו קוריפ      51.1.412
סוליפ       

 5,736.00 1,912.00     3.00 .חטש תנכהו 'חי    
       
יולמ תוברל תחא תשר םע ןטלוק קוליסו קוריפ      51.1.521

   636.00   212.00     3.00 קדוהמ לוחב רובה 'חי    
       
יולימ תוברל תותשר 2 םע ןטלוק קוליסו קוריפ      51.1.522

 1,020.00   340.00     3.00 קדוהמ לוחב רובה 'חי    
       
יוניפו מ"ס 01 דע יבועב טלפסא הצק רוסינ      51.1.547

24,000.00     8.00 3,000.00 חקפמה הרויש םוקמל רמוחה רטמ    
       
םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ      51.1.615

10,200.00   340.00    30.00 םקוליסו 'חי    
       

 8,910.00   297.00    30.00 םיצע ימדג קוליסו תריקע 'חי   51.1.616
       

 5,100.00    34.00   150.00 היח רדג / םיחיש קוליסו תריקע רטמ   51.1.617
       
דעו םיצעה יעזג וקל ךנואמב םיצע ישרוש ךותיח      51.1.618
ללוכ ,תננכותמה הכרדמה ינפמ מ"ס 05 קמועל       

63,600.00   106.00   600.00 קוליס 'חי    
       
םוקמל )םירחא לש( תלוספ תומירע קוליס      51.1.714
הכיפש       

 7,500.00    25.00   300.00 הלבוה תוברל תימוקמה תושרה םוחתב רשואמ ק"מ    
1,213,852.00 קוריפו הנכה תודובע 1.15 כ"הס   

       
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת        
       

153,000.00    17.00 9,000.00 הביצח ואו הריפח ק"מ   51.2.220
       
עצמ רוזיפ ינפל תיעבט תיתש קודיהו רושי דוביע      51.2.300

22,500.00     2.50 9,000.00 .וש .שא .דומ %001 תופיפצ תגרדל ר"מ    
       

13,500.00     1.50 9,000.00 ליגר םיחטש קודיה ר"מ   51.2.315
189,000.00 רפע תודובע 2.15 כ"הס   

       
ם י ע צ מ  3.15 ק ר פ  ת ת        
       
'א גוס עצמ קודיהו רוזיפ הקפסא      51.3.310

1,495,000.00   115.00 13,000.00 .הנתשמו דיחא יבועב תוכרדמ,םישיבכל ק"מ    
       
תעיבק יפל יבועב ןבא ירבשמ תזקנמ הבכש      51.3.510

81,000.00    27.00 3,000.00 ןנכתמה ר"מ    
       
       
       

1,576,000.00 3.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12020   .../008 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

26/01/2020
דף מס':     008 םינטק םיפקיהב חותיפו הלילס תודובע

םישיבכ 15 קרפ
       

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת יגולטק .סמ ףיעס
1,576,000.00 מהעברה       

       
       
םאתומ גרודמו יקנ, ררבנ רמוחמ אבומ יולימ      51.3.550
ללוכ חקפמה/ןנכתמה/יללכה טרפמה תושירדל       

1,235,000.00    95.00 13,000.00 תובכשב ורוזיפ ק"מ    
2,811,000.00 םיעצמ 3.15 כ"הס   

       
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  4.15 ק ר פ  ת ת        
       
5.0 רועישב )םיפצרוקמ םיחטשל( ןמוטיב סוסיר      51.4.202

 5,000.00     2.50 2,000.00 ר"מ/ג"ק ר"מ    
       

 5,000.00     2.50 2,000.00 ר"מ/ג"ק 1 רועישב )דוסי יופצ( ןמוטיב סוסיר ר"מ   51.4.203
       
טלפסא ןוטב תבכש קודיהו רוזיפ הקפסא      51.4.302
טגרגא לדוג , מ"ס 4 יבועב הנוילע תאשונ       

24,000.00    48.00   500.00 "3/4 ר"מ    
       
הנוילע תאשונ טלפסא ןוטב תבכש  ךא ל"נכ      51.4.303

260,000.00    52.00 5,000.00 4/3" טגרגא לדוג , מ"ס 5 יבועב ר"מ    
       
6 יבועב תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש  ךא ל"נכ      51.4.304

102,000.00    68.00 1,500.00 1" טגרגא לדוג , מ"ס ר"מ    
       
טלפסא ןוטב תבכש קודיהו רוזיפ הקפסא      51.4.308

22,200.00    74.00   300.00 2/1" .מ"ס 4 יבועב תוכרדמל ר"מ    
       
טלפסא ןוטבמ הנוילע תאשונ תבכש דובר      51.4.310
תוברל 2/1"-4/3" טגרגא לדוג הנתשמ יבועב       

260,000.00   520.00   500.00 קודיהו רוזיפ ןוט    
       
רק טלפסא ןוטב קודיהו רוזיפ הקפסא      51.4.323
לש ינמז ןוקיתל ע"וש וא "לסקא " גוסמ ירמלופ       
הנכהה תודובע לכ ללוכ תורובו םישיבכ תויצח       

   110.00   110.00     1.00 .תושורדה ר"מ    
       

 3,900.00    26.00   150.00 שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ   51.4.404
       
רומאכ טלפסא תעסמב םירצ םיקדס םוטיא      51.4.516

 3,750.00    25.00   150.00 דחוימה טרפמב רטמ    
       
רומאכ טלפסא תעסמב םיינוניב םיקדס םוטיא      51.4.517

 5,100.00    34.00   150.00 דחוימה טרפמב רטמ    
       
רומאכ טלפסא תעסמב םיבחר םיקדס םוטיא      51.4.518

 7,050.00    47.00   150.00 דחוימה טרפמב רטמ    
       
       
       
       
       
       

698,110.00 4.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12020   .../009 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

26/01/2020
דף מס':     009 םינטק םיפקיהב חותיפו הלילס תודובע

םישיבכ 15 קרפ
       

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת יגולטק .סמ ףיעס
698,110.00 מהעברה       

       
       
רוסינ  :תללוכ  הדובעה תיטלפסא האלטה      51.4.519
דובע , ףדועה טלפסאה ףוליק ,רובה תולובג       
םיעצמ תמלשה , ןמוטיב סוסיר ,קודיהו רושי       
.שרדינה לכו ךרוצה תדימב       
הנכהה תודובע לכ ועצובי אלו הדימב :הרעה       
תודובעה תולע זזוקת ןקלח וא לי"על תורכזינה       

   155.00   155.00     1.00 .טלפסא ר"מל תולעמ ועצוב אלש ר"מ    
       
בחורב תויתשק תוישושבג גוסמ הטאה יספ      51.4.520
תללוכ הדובעה מ"ס 8-6  דע הבוגבו 'מ 4 דע       
סוסיר ,יוניפו יוקינ םייק טלפסאב הצירח       
שיבכה לע תאשונ טלפסא ןוטב תבכש ,ןמוטיב       

   750.00   750.00     1.00 . הנתשמ יבועב רטמ    
699,015.00 טלפסא תודובע 4.15 כ"הס   

       
ם י מ  י ר י ב ע מ ו  ז ו ק י נ ,ל ו ע ת  5.15 ק ר פ  ת ת        
       
04 רטוקב )571" גרד( 5 סאלק זוקינ תורוניצ      51.5.099

65,700.00   438.00   150.00 'מ 52.2 דע קמועבו מ"ס רטמ    
       

74,550.00   497.00   150.00 'מ52.3 דע 'מ52.2 קמועב ךא ל"נכ רטמ   51.5.100
       
דע קמועבו מ"ס 05 רטוק ךא ל"נכ זוקינ תורוניצ      51.5.101

77,700.00   518.00   150.00 'מ52.2 רטמ    
       

86,700.00   578.00   150.00 'מ 52.3 דע 'מ52.2מ קמועה ךא ל"נכ רטמ   51.5.102
       
קמועבו מ"ס 06 רטוקב ךא ל"נכ זוקינ תורוניצ      51.5.103

98,100.00   654.00   150.00 'מ 52.2 דע רטמ    
       

107,100.00   714.00   150.00 'מ 52.3 דע 'מ 52.2מ קמועב ךא ל"נכ רטמ   51.5.104
       
דע קמועב מ"ס 08 רטוק ךא ל"נכ זוקינ תורוניצ      51.5.105

146,550.00   977.00   150.00 'מ 52.2 רטמ    
       

159,300.00 1,062.00   150.00 'מ 52.3 דע 'מ 52.2מ קמועב ךא ל"נכ רטמ   51.5.106
       
מ"ס 04 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל תפסות      51.5.180
תמגודכ הנבומ םטא םע םימוטא תורוניצ רובע       
לש "טירקונגמ" וא ןייטשרקא לש "לייטורדיה"       

11,400.00    76.00   150.00 ןמפלוו רטמ    
       
מ"ס 05 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל תפסות      51.5.181
תמגודכ הנבומ םטא םע םימוטא תורוניצ רובע       
לש "טירקונגמ" וא ןייטשרקא לש "לייטורדיה"       

12,750.00    85.00   150.00 ןמפלוו רטמ    
       
       
       
       

839,850.00 5.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12020   .../010 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

26/01/2020
דף מס':     010 םינטק םיפקיהב חותיפו הלילס תודובע

םישיבכ 15 קרפ
       

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת יגולטק .סמ ףיעס
839,850.00 מהעברה       

       
       
מ"ס 06 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל תפסות      51.5.182
תמגודכ הנבומ םטא םע םימוטא תורוניצ רובע       
לש "טירקונגמ" וא ןייטשרקא לש "לייטורדיה"       

19,050.00   127.00   150.00 ןמפלוו רטמ    
       
מ"ס 08 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל תפסות      51.5.183
תמגודכ הנבומ םטא םע םימוטא תורוניצ רובע       

24,150.00   161.00   150.00 ןייטשרקא לש "לייטורדיה" רטמ    
       
הרקב אתל מ"ס 06 דע רטוקב זוקינ וק רוביח      51.5.211

 7,650.00   510.00    15.00 .םייק 'חי    
       
אתל מ"ס 001 דע 08 רטוקב זוקינ וק רוביח      51.5.221

 8,415.00   561.00    15.00 .םייק הרקב 'חי    
       
תפצורמ הכרדמ וא טלפסא שיבכ תחיתפ      51.5.251

10,200.00    68.00   150.00 .זוקינ וק תחנה רחאל םנוקיתו ר"מ    
       
דע קמועבו מ"ס 021/08 תודימב הרקב את      51.5.382
גוסמ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002       

89,250.00 2,975.00    30.00 )ןוט 52( 3.1.401 'חי    
       
דע קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את      51.5.392
גוסמ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002       

94,350.00 3,145.00    30.00 )ןוט 52( 3.1.401 'חי    
       
דע קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את      51.5.402
גוסמ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002       

104,550.00 3,485.00    30.00 )ןוט 52( 3.1.401 'חי    
       
דע קמועבו מ"ס 041/001 תודימב הרקב את      51.5.412
גוסמ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002       

112,200.00 3,740.00    30.00 )ןוט 52( 3.1.401 'חי    
       
דע קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את      51.5.422
גוסמ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002       

132,600.00 4,420.00    30.00 )ןוט 52( 3.1.401 'חי    
       

191,250.00 6,375.00    30.00 מ"ס 051/051  תודימב ךא ל"נכ 'חי   51.5.423
       
םיאתמ 21" רטוקב חישק CVP-מ זוקינ רוניצ      51.5.471

20,400.00   340.00    60.00 והשלכ קמועב 235 י"ת ןקתל רטמ    
       
וק לע ותמקה רובע הרקב את ריחמל תפסות      51.5.508

16,830.00   561.00    30.00 .םייק זוקינ 'חי    
       
תקפסא תוברל םייק אתב הסכמ תפלחה      51.5.520
הרקית       
דבכ ב-ב הסכמו תעבט,מ"ס 06 רטוקב       

28,050.00   935.00    30.00 תוחפל D-004  'חי    
1,698,795.00 5.15 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 12020   .../011 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

26/01/2020
דף מס':     011 םינטק םיפקיהב חותיפו הלילס תודובע

םישיבכ 15 קרפ
       

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת יגולטק .סמ ףיעס
1,698,795.00 מהעברה       

       
       
תרצות " ןיירדונגמ" םגד הכרדמל לועית טנמלא      51.5.534
ללוכ מ"ס81/51 תודימב ע"וש וא ןמפלוו תרבח       
:ןוגכ רזע ירמוח תונכה תשר הסכמ       

103,230.00 1,147.00    90.00 םלשומ ןקתומ  CET-MOC רטמ    
       
ןיממ תשרו תרגסמ רובע הטילק אתל תפסות      51.5.577
    004D )04 ןיממ תשרו תרגסמ םוקמב )ןוט   

16,560.00   552.00    30.00 )ןוט 052C )52 'חי    
       

49,050.00   327.00   150.00 MSLC תבורעתמ עצמ וא תורוב, תולעת יולימ ק"מ   51.5.694
       
תפסות םע MSLC תבורעתמ יולימ ךא ל"נכ      51.5.695

63,750.00   425.00   150.00 )תועש 4 דע( הריהמ תושקתהל רמוח ק"מ    
       
ןוטבמ/םיימורט ןוטב יביכרמ ישאר הטילק את      51.5.734
מ"ס 67X73 םינפ  תודימב רתאב קוצי       
    42-DM,12-DM תקצימ תינבלמ תשר םע   
2 דעו 'מ 10.1 לעמ קמועב ,דצ ןבא אלל לזרב       

66,300.00 2,210.00    30.00 לולכמ 'מ   
       
ןוטבמ/םיימורט ןוטב יביכרמ ידיצ הטילק את      51.5.744
םגד  מ"ס 67X73 םינפ תודימב רתאב קוצי       
    22-DM,12-DM תקצימ תינבלמ תשר םע   

51,000.00 1,700.00    30.00 לולכמ 'מ 1 דע קמועב ,דצ ןבא אלל לזרב   
       
01 דע קמועבו מ"מ 01 רטוקב םירוח חודיק      51.5.845
תוברל םיינשימ/םיישאר הטילק יאתב מ"ס       
מ"ס 05 ךרואבו מ"ס 01 רטוקב םיצוק       

 3,300.00    22.00   150.00 שיטפ י"ע םתרדחהו 'חי    
2,051,985.00 םימ יריבעמו זוקינ,לועת 5.15 כ"הס   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

6,964,852.00 םישיבכ 15 כ"הס   
קובץ: 12020   .../012 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

26/01/2020
דף מס':     012 םינטק םיפקיהב חותיפו הלילס תודובע

תוימוי תודובע 06 קרפ
       

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת יגולטק .סמ ףיעס
ת ו י מ ו י  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ        
       
ם ד א  ח כ  ת ד ו ב ע  1.06 ק ר פ  ת ת        
       

15,300.00    51.00   300.00 יעוצקמ לעופ תדובע ע"ש   60.1.001
       

13,500.00    45.00   300.00 יעוצקמ יתלב לעופ תדובע ע"ש   60.1.002
       

 4,908.00 1,636.00     3.00 הדידמ תווצ תדובע ע"י   60.1.005
33,708.00 םדא חכ תדובע 1.06 כ"הס   

       
י ס ד נ ה  י נ כ מ  ד ו י צ  ת ד ו ב ע  2.06 ק ר פ  ת ת        
       

102,000.00   170.00   600.00 ק"מ 21 הניכר תיאשמ תדובע ע"ש   60.2.001
       

81,600.00   136.00   600.00 ע"ש וא B.C.J-4 ןורפחמ תדובע ע"ש   60.2.002
       

71,400.00   119.00   600.00 ע"ש וא "טקבוב" גוסמ ינפוא ןורפחמ ינימ תדובע ע"ש   60.2.003
       

127,200.00   212.00   600.00 ע"ש וא 059 רליפרטק ינפוא )לפוש( העי תדובע ע"ש   60.2.004
       
ע"ש וא B.C.J-7 ילחז ילוארדיה רפחמ תדובע      60.2.007

53,550.00   357.00   150.00 )שיטפ וא/ו ףכ םע( ע"ש    
       
VD-MMAH-8 לודג ענוממ טטור שבכמ תדובע      60.2.009

21,600.00   144.00   150.00 ע"ש וא ע"ש    
       

15,900.00   106.00   150.00 םימ תילכימ תדובע ע"ש   60.2.011
       

17,700.00    59.00   300.00 ליעפמ ללוכ )וגנוק( ילמשח שיטפ תדובע ע"ש   60.2.012
       

 3,400.00 3,400.00     1.00 הנטק תפצרקמ ע"י   60.2.048
494,350.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע 2.06 כ"הס   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

528,058.00 תוימוי תודובע 06 כ"הס   
קובץ: 12020   .../013 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

26/01/2020
דף מס':     013 םינטק םיפקיהב חותיפו הלילס תודובע

תוחיטב ירדסה 36 קרפ
       

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת יגולטק .סמ ףיעס
ת ו ח י ט ב  י ר ד ס ה  36 ק ר פ        
       
ם י י נ מ ז  ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה  7.36 ק ר פ  ת ת        
)ע ו צ י ב  י ב ל ש (       
       
ךרדל ןיעידומ ,הירוה ,הרהזא רורמת תקפסה      63.7.010
ללוכ .G.E- ליגר רוא ריזחמ רמוחמ תינוריע       
וא )'וכו םירוזמר,הרואת( םייק דומע לע ותנקתה       
3" רטוק ,ןוולוגמ הדלפמ רוניצ דומע לע ןיפוליחל       
דומעה תנקתהו הקפסה ללוכ עקרקב ןטובמ       
תדימב דומעו רורמת קוריפו רוביח תכרעמו       
תבצהל תויחנהו תונקת"ל םאתהב .ךרוצה       

 7,140.00   238.00    30.00 ."םירורמת 'חי    
       
.G.E - ליגר רוא ריזחמ רמוחמ טלש תקפסא      63.7.020
דומע לע ותנקתה ללוכ ר"מ 1 דע תרגסמ אלל       
דומע לע ןיפוליחל וא )'וכו םירוזמר ,הרואת( םייק       
ללוכ עקרקב ןטובמ " רטוק ןוולוגמ הדלפמ רוניצ       
יוסיכו רוביח תוכרעמו דומעה תנקתהו הקפסה       
םינקתל םאתהב ,ךרוצה תדימב טלש קוריפ וא/ו       

21,660.00   722.00    30.00 .םיילארשי 'חי    
       
51 דע בחורב םייק ספ שודיח וא עבצ ספ ןומיס      63.7.030
םינקתל םאתהב תיכוכז תוירודכ ללוכ מ"ס       

    75.00     2.50    30.00 .םיילארשי רטמ    
       

   229.50     7.65    30.00 מ"ס 05 דע ספ ל"נכ רטמ   63.7.040
       

   330.00    11.00    30.00 דדוב ץח ל"נכ 'חי   63.7.050
       
ףסונבו תינדי הנוכמ םע מ"ס 03 דע ספ ףוצריק      63.7.060

   127.50     4.25    30.00 .םיטרפמ יפ לע הקיחמל דחוימ עבצב העיבצ רטמ    
       

   330.00    11.00    30.00 מ"ס 05 דע ל"נכ רטמ   63.7.070
       

   330.00    11.00    30.00 דדוב ץח ל"נכ 'חי   63.7.080
       
,דומע דמעמ , ללוכ )21-ו( בהבהמ סנפ תריכש      63.7.090
ןכו הניקת הלועפל שורדה לכו רורמת       

   204.00     6.80    30.00 ."תויחנה" יפ לע ןויקינו קוריפ,הבצה,הלבוה 'חי    
       
)21-ו( םיבהבהמ םיסנפ תישילש תריכש      63.7.100
דומע ,דמעמ ללוכ ,11-א רורמת לע םינקתומ       
,הלבוה ןכו הניקת הלועפל שורדה לכו רורמת       

   408.00    13.60    30.00 )םויל 'חי( יוקינו קוריפ ,הבצה 'חי    
       
לע וא הקעמ יבג לע ןקתומה רורמת תריכש      63.7.110
דומע       
לופיק ,הבצה ,הלבוה ללוכ ,דיינ סיסב ילב/םע       
'חי( םיילארשי םינקתל םאתהב יעובש יוקינו       

   150.00     5.00    30.00 .)םויל 'חי    
       
       

30,984.00 7.36 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 12020   .../014 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

26/01/2020
דף מס':     014 םינטק םיפקיהב חותיפו הלילס תודובע

תוחיטב ירדסה 36 קרפ
       

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת יגולטק .סמ ףיעס
30,984.00 מהעברה       

       
       
םויל תוריכש ריחמ , דראג ינימ תוחיטב הקעמ      63.7.130

    51.00     1.70    30.00 םוי06-03 ןיב תוריכש רובע רטמ    
       
הלבוה ללוכ ריחמה הלעמו םוי06-מ ךא ל"נכ      63.7.140

    51.00     1.70    30.00 קוליסו קוריפ , הבכרה רטמ    
       

    75.00     2.50    30.00 הצק תוחיטב הקעמ ךא ל"נכ רטמ   63.7.150
       

63,750.00 2,125.00    30.00 בותיכ ללוכ 'מ 3*2  טלש 'חי   63.7.160
       

76,500.00 2,550.00    30.00 'פמוק םירטוש 3 םע תדיינ  63.7.170
       
תלגעו םילעופ 2 , בכר ללוכ תוחיטב תווצ      63.7.180

45,900.00 1,530.00    30.00 'פמוק תינקית תוחיטב   
       
ריחמ "יסר'ג וינ" םגד ןוטבמ תוחיטב הקעמ      63.7.190

    51.00     1.70    30.00 םוי 06-03  ןיב תוריכש רובע םויל תוריכש רטמ    
       

    51.00     1.70    30.00 יס.יו.יפ יושע ךא ל"נכ רטמ   63.7.200
       
םישיבכל הדלפמ תוחיטב הקעמ ךא ל"נכ      63.7.210

    37.50     1.25    30.00 .דיחי " W"  סופיט רטמ    
       

    37.50     1.25    30.00 לופכ הקעמ ךא ל"נכ רטמ   63.7.220
       

 1,100.00 1,100.00     1.00 ץח תלגע ע"י   63.7.230
218,588.00 )עוציב יבלש( םיינמז העונת ירדסה 7.36 כ"הס   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

218,588.00 תוחיטב ירדסה 36 כ"הס   
קובץ: 12020   .../015 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



תינכט הקלחמ - הלופע תייריע        
3330256-40 :ןופלט            
 

26/01/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     015 םינטק םיפקיהב חותיפו הלילס תודובע

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

תוגרדמו םיפוציר 04 קרפ    
   

            4,451,820.00 תוגרדמו םיפוציר 6.04 קרפ תת   
   

              750,900.00 תויעלסו תוריק 7.04 קרפ תת   
   

5,202,720.00 תוגרדמו םיפוציר 04 כ"הס              
   
ןוניגל הנכה תודובע 14 קרפ    
   

               24,960.00 הייקשה 1.14 קרפ תת   
   

   24,960.00 ןוניגל הנכה תודובע 14 כ"הס              
   
םישיבכ 15 קרפ    
   

            1,213,852.00 קוריפו הנכה תודובע 1.15 קרפ תת   
   

              189,000.00 רפע תודובע 2.15 קרפ תת   
   

            2,811,000.00 םיעצמ 3.15 קרפ תת   
   

              699,015.00 טלפסא תודובע 4.15 קרפ תת   
   

            2,051,985.00 םימ יריבעמו זוקינ,לועת 5.15 קרפ תת   
   

6,964,852.00 םישיבכ 15 כ"הס              
   
תוימוי תודובע 06 קרפ    
   

               33,708.00 םדא חכ תדובע 1.06 קרפ תת   
   

              494,350.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע 2.06 קרפ תת   
   

  528,058.00 תוימוי תודובע 06 כ"הס              
   
תוחיטב ירדסה 36 קרפ    
   

              218,588.00 )עוציב יבלש( םיינמז העונת ירדסה 7.36 קרפ תת   
   

  218,588.00 תוחיטב ירדסה 36 כ"הס              
 

  
לכה ךס  

12,939,178.00  יללכ כ"הס  
 2,199,660.26 מ"עמ %71  
 15,138,838.26 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 

קובץ: 12020 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


