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0019558-40:סקפ 1119558-40:לט  למרכה תריט 2 המזויה
 

 
 
 

 

10/04/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  20.20 ק ר פ  ת ת       
ן י ו ז מ  ן ו ט ב -ר ד ג  ת ו ר י ק ו       
      
אלל ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     02.02.0011
תושורד רפע תודובע ללוכ .ןבא יופיח      
רושיי ,דוסיל תוביצח/תוריפח תוברל      
,דוסי ,הזר ןוטב ,קודיה ,סוליפ ןתפמ      
בגב יולימ ,ריקה ןויז, םירפת ,םיזקנ      
תודובעה לכו תוקדוהמ תובכשב ריקה      
ריקה עוציב ךרוצל םישורדה םירמוחה      

5,396,000 1,420.00 3,800.00 .תוינכתב טרופמכ תומלשב ק"מ   
5,396,000.00 ןיוזמ ןוטב-רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20 כ"הס  

      
ת ו מ י ל ש מ  ת ו ד ו ב ע  68.20 ק ר פ  ת ת       
      
לש תומכב ,MSLC-ב תולעת יולימ     02.86.0344

52,500.00  350.00  150.00 .ק"מ 02 לעמ ק"מ   
      
תיתחתב ,ןבא ירבש רוזיפו הקפסא     02.86.0345

84,000.00  150.00  560.00 .שארמ תויחנה יפ לע עצובי .הריפחה ק"מ   
136,500.00 תומילשמ תודובע 68.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5,532,500.00 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס  
002/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     002 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
םיאבה םיביכר לש ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0011
ןמוטיב תועצמאב עקרק םע עגמב      
ןמוטיב הנוכמה םחב םשוימה ףשונמ      
תובכש יתש ,רמיירפ תחירמ - 05/04      
יבועב ןמוטיבה ןויזל גרא ללוכ ןמוטיב      
0.2 הדידמ 'קנב 'נימ( מ"מ 5.2 לש      
טרופמכ םוטיאה לע הנגהו )מ"מ      

792,000.00   60.00 13,200.00 תוינכתב ר"מ   
      
םיאבה םיביכר לש ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0012
ןמוטיב תועצמאב עקרק םע עגמב      
ןמוטיב הנוכמה םחב םשוימה ףשונמ      
תובכש יתש ,רמיירפ תחירמ -  05/04      
יבועב ןמוטיבה ןויזל גרא ללוכ ןמוטיב      
0.2 הדידמ 'קנב 'נימ( מ"מ 5.2 לש      
טנמלא רובע םוטיאה לע הנגהו )מ"מ      

270,000.00   60.00 4,500.00 .תניירושמ עקרק ריקב ןוילע ר"מ   
1,062,000.00 םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,062,000.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
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003/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     003 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0117
ןפוד יבועב 8 גרד מ"מ 011 רטוק חישק      
לע אמייק רב ןומיס ללוכ מ"מ 2.3      
ןומיס טרסו לוורשה תווצק לש יעקרק      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת      
תא רוגסי ןלבקה הייצח לכב .120.1.80      
תרנצל ידועיי קקפב רוניצה תווצק 2      
לולכ רמואה 4" רטוקב עקת עקש      

45,600.00   38.00 1,200.00 לוורש א"מל הדיחיה ריחמב רטמ   
45,600.00 ץוח תרואתל תונכה 10.80 כ"הס  

      
ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל       
      
םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.02.0456
,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס 012/04/06      

1,282.80 1,282.80    1.00 'פמוק סוסיבו הריפח  
      
םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.02.0462
,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס 012/04/001      

1,603.50 1,603.50    1.00 'פמוק סוסיבו הריפח  
2,886.30 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
05X4 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0138
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ      
תולצפמ תויפוס ללוכ 750.3.80      

8,081.50  115.45   70.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ רטמ   
      
לכ ללוכ רואמל רפמא 08X3 היזכרמ     08.03.0297

26,725.00 26,725.00    1.00 'פמוק .טרפ יפל 972.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
08.03.0312 םגד nilssrG תמגודכ ימונורטסא ןועש    
    orp 257 otnelat רשואמ ע"ש וא,  
הרואת תיזכרמ חולב הנקתה תוברל      
םיינאכמה םייוניש לכ ללוכ ,תמייק      
הנקתהל  םישרדנה םיילמשחהו      

3,420.80 1,710.40    2.00 'פמוק .תמלשומ הלעפהו  
38,227.30 הרואת ירזיבא 30.80 כ"הס  
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10/04/2022
דף מס':     004 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ר ב ח ל  ת ו נ כ ה  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0018
רוניצה  י"חח לש  םילבכ  רובע הנכומ      
תושירד יפל ןפוד יבועו ץניא 6 רטוקב      
טוח ללוכ מ"מ 7.7 למשחה תרבח      
ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 ןולינמ הכישמ      
אל י"חחו הדימב לעפוי הז ףיעס(      
ןלבקה הייצח לכב .)תרנצ תקפסמ      
ידועיי קקפב רוניצה תווצק 2 תא רוגסי      
רמואה 4" רטוקב עקת עקש תרנצל      

119,304.00   66.28 1,800.00 לוורש א"מל הדיחיה ריחמב לולכ רטמ   
      
הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0021
רוניצה  י"חח לש  םילבכ  רובע הנכומ      
תושירד יפל ןפוד יבועו ץניא 8 רטוקב      
טוח ללוכ מ"מ 8.01 למשחה תרבח      
ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 ןולינמ הכישמ      
אל י"חחו הדימב לעפוי הז ףיעס(      
ןלבקה הייצח לכב .)תרנצ תקפסמ      
ידועיי קקפב רוניצה תווצק 2 תא רוגסי      
רמואה 4" רטוקב עקת עקש תרנצל      

235,707.50  134.69 1,750.00 לוורש א"מל הדיחיה ריחמב לולכ רטמ   
      
ללוכ יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
םאתהב תובכשב קדוהמ יולימ יולימ      
15 קרפו הכרדמ / שיבכ הנבמ יטרפל      
וא םילבכה דופירל לוח , יללכה טרפמב      
לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו תורוניצה      
,קודיה ,ןומיס יטרס ,תורוניצ תובכש ןיב      
קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
הביצח וא / ו הריפח יפדוע      
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת לש הריפח     08.07.0033
לוח יוסיכו דופיר ללוכ ,םילכב וא/ו םיידיב      
חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ ,      
הריפחה המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      
תורוניצ 3-ל בחורו מ"ס 001 דע קמועב      
תחא תיקפוא הבכשב םיחנומ  6"      

111,592.00   38.48 2,900.00 .רוניצ אלל ריחמה רטמ   
466,603.50 למשח תרבחל תונכה 70.80 כ"הס  
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10/04/2022
דף מס':     005 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ו ה ו  ק ז ב  ת ו ד ו ב ע  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
םאתהב תובכשב קדוהמ יולימ יולימ      
15 קרפו הכרדמ / שיבכ הנבמ יטרפל      
וא םילבכה דופירל לוח , יללכה טרפמב      
לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו תורוניצה      
,קודיה ,ןומיס יטרס ,תורוניצ תובכש ןיב      
קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
הביצח וא / ו הריפח יפדוע      
      
רטוקב םינק 2 תחנהל הלעת תריפח     08.08.0021
תוברל חישק C.V.P - מ )4"( מ"מ 011      
מ"ס 09 דע קמועב שרדנכ הכישמ טוח       
דופיר ,)םירסייפס( תוכומתה תוברל      
תרנצל לעמ מ"ס 03 לש לוח יולימו לוח      
טרפמה יפל לכה ינקת ןומיס טרסו      
,0701 קרפ קזב לש דחוימה ינכטה      
יפלו 40-30.20.80 - םיפיעס 80 טרפמו      

35,916.00   29.93 1,200.00 .עוצב טרפ רטמ   
      
ןליתאילופ תרנצ תחנהל הלעת תריפח     08.08.0048
.ק.י  גוסמ  מ"מ 05,04 57,36 םירטקב      
לש בוליש וא ,הכישמ טוח ללוכ 5.31 .ע      
,םינומט םילבכו  ןליתאלופ תרנצ       
תחא הבכשב םינק 4 דע חנות תרנצה      
קמועב תובכשה 'סמ לש הלבגה אלל      
  לוח יוסיכו לוח דופיר ללוכ מ"ס 001 דע    

8,338.00   41.69  200.00 .ןומיס  טרס  תוברל רטמ   
      
C.V.P מ"מ 011 4" רטוקב חישק רוניצ     08.08.0087
קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת יפל      
םימטאה רוביחה ירמוח לכ ללוכ      
טוח תוברל )םירסייפס( תוכומתה      
חנומ מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופ הכישמ      
דחוימ טרפמ יפל לכה הנכומ  הריפחב      

63,504.00   23.52 2,700.00 .עוציב טרפו 2701 קרפ קזב לש רטמ   
      
08.08.0093 5.31  .ע.ק.י  גוסמ ןליתאילופ רוניצ    
הכישמ טוח םע מ"מ 05 רטוקב      
לעב רוניצה מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופמ      
וא טסלפ רצמ תרצות םיינועבצ םיספ      
חנומקזב טרדנטסתבג ורטסלפ      
  עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב    
2701 קרפ קזב לש דחוימ ינכט טרפמו      

5,560.00   13.90  400.00 םוטיאה ירמוח לכ ללוכ רטמ   
113,318.00 טוהו קזב תודובע 80.80 כ"הס  
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10/04/2022
דף מס':     006 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה מ כ ח  ר י ע ל  ת ו נ כ ה  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
םאתהב תובכשב קדוהמ יולימ יולימ      
15 קרפו הכרדמ / שיבכ הנבמ יטרפל      
וא םילבכה דופירל לוח , יללכה טרפמב      
לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו תורוניצה      
,קודיה ,ןומיס יטרס ,תורוניצ תובכש ןיב      
קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
הביצח וא / ו הריפח יפדוע      
      
2 תחנהל הלעת תריפח 120.8.80     08.09.0021
C.V.P - מ )4"( מ"מ 011 רטוקב םינק      
שרדנכ הכישמ טוח  תוברל חישק      
תוכומתה תוברל מ"ס 09 דע קמועב      
לש לוח יולימו לוח דופיר ,)םירסייפס(      
ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ מ"ס 03      
לש דחוימה ינכטה טרפמה יפל לכה      
- םיפיעס 80 טרפמו ,0701 קרפ קזב      

22,400.00   28.00  800.00 .עוצב טרפ יפלו 40-30.20.80 רטמ   
      
011 4" רטוקב חישק רוניצ 780.8.80     08.09.0087
טרדנטס 68316 י"ת יפל C.V.P מ"מ      
רוביחה ירמוח לכ ללוכ קזבה תרבח      
תוברל )םירסייפס( תוכומתה םימטאה      
מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופ הכישמ טוח      
טרפמ יפל לכה הנכומ הריפחב חנומ      
.עוציב טרפו 2701 קרפ קזב לש דחוימ      
תווצק 2 תא רוגסי ןלבקה הייצח לכב      
עקת עקש תרנצל ידועיי קקפב רוניצה      
הדיחיה ריחמב לולכ רמואה 4" רטוקב      

35,200.00   22.00 1,600.00 לוורש א"מל רטמ   
57,600.00 המכח ריעל תונכה 90.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

724,235.10 תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 80 כ"הס  
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10/04/2022
דף מס':     007 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
םייק ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     41.03.0300
תושרה םוחתב, מ"ס 02 דע רטוקב      
י"פע  תושרדנה תונכהה לכ ללוכ      

1,350.00  450.00    3.00 .ףרוצמה טרפמה 'חי   
      
רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     41.03.0310
הבוגבו מ"ס 04-02 עזג רטוקב םייק      
לכ ללוכ תושרה םוחתב 'מ 3 לעמ      
טרפמה  י"פע תושרדנה תונכהה      

4,000.00  800.00    5.00 .ףרוצמה 'חי   
      
רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     41.03.0320
הבוגבו מ"ס 04 לעמ עזג רטוקב םייק      
לכ ללוכ תושרה םוחתב 'מ 3 לעמ      
טרפמה י"פע תושרדנה תונכהה      

252,000.00 1,400.00  180.00 .ףרוצמה 'חי   
      
םימצע לש שדחמ הליתשו הקתעה     41.03.0330
, 311, 302, 402 םרפסמש "הקתעהל"      
טרפמ פ"ע עצובי לכה 89, 99, 001      
שוג תאצוה תללוכ הדובעהו דחוימ      
םומינימ 'מ 5.1 לש יתועמשמ םישרוש      
לע הנגה ךות הפנהו 'מ 2 לש סוידרב      
הנווכה ןיא( עזגה דופיר תועצמאב עזגה      
שורדה לכ ללוכו )הדוספר תקתעהל      

45,600.00 7,600.00    6.00 'פמוק .תמלשומ הטילקל עקרקה תנכהל  
      
ורפסמש "רומישל" ץע לע הנגה     41.03.0340
חפ תועצמאב 502 חותיפ תינכתב      
עקרקה ינפמ 'מ 5.1 הבוגב תירוכסיא      
.םומינימ ץעה עזגמ 'מ 4 לש בחרמב      
מ"מ 57 רטוקב םילוגע  םידומע 4 ללוכ      
07 לש קמועב ןוטב דוסיב םנוגיע לוכ      

1,850.00 1,850.00    1.00 'פמוק .עקרקב מ"ס  
304,800.00 ןוניג תודובע 30.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

304,800.00 ןוניג תודובע 14 כ"הס  
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008/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     008 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
תניירושמ עקרק תוריק 34 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת נ י י ר ו ש מ  ע ק ר ק  ת ו ר י ק  34 ק ר פ       
      
ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  10.34 ק ר פ  ת ת       
ת נ י י ר ו ש מ  ע ק ר ק מ       
      
הבוגב תניירושמ עקרקמ םיכמות תוריק     43.01.0050
םיטנמלאמ ריק תיזח םע רטמ 0.6 דע      
ריקה תיזח תא םיווהמה םייפוס      
לש "ריפס" גוסמ ריק תמגודכ ראשיתש      
םע לובגב עצובי .ע"ווש וא ןייטשרקא      

553,800.00  852.00  650.00 .םיפ"צש ר"מ   
      
הבוגב תניירושמ עקרקמ םיכמות תוריק     43.01.0059
םייומס םיטנמלא םע , 'מ 0.6 דע      

3,052,660  767.00 3,980.00 .יוניב םע לוגב עצובי .ורתסוי דיתעבש ר"מ   
      
הבוגב תניירושמ עקרקמ םיכמות תוריק     43.01.0060
ריק תיזח םע רטמ 0.9 דע 10.6-מ      
תיזח תא םיווהמה םייפוס םיטנמלאמ      
גוסמ ריק תמגודכ ראשיתש ריקה      
עצובי .ע"ווש וא ןייטשרקא לש "ריפס"      

1,237,200 1,031.00 1,200.00 .םיפ"צש םע לובגב ר"מ   
      
הבוגב תניירושמ עקרקמ םיכמות תוריק     43.01.0069
םיטנמלא םע ,'מ 0.9 דע 'מ 10.6 -מ      
םע לוגב עצובי .ורתסוי דיתעבש םייומס      

5,475,200  928.00 5,900.00 .יוניב ר"מ   
10318860.00 תניירושמ עקרקמ םיכמות תוריק 10.34 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10318860.00 תניירושמ עקרק תוריק 34 כ"הס  
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009/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     009 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
עקרק ינפ לעמ 'מ 2.1 הבוגב תשר רדג     44.01.0100
רטוקב םינוולוגמ תורוניצמ םידומע ללוכ      
מ"מ 05/05  תנוולוגמ תשר ,'מ 2 לכ 2"      
תודוסי תוברל םישרדנה םיקוזיחה לכו ,      
טרפה . ןייוזמ ןוטב ריק שארל ןוגיע וא/ו      
לש תוחיטבה ץעוי רושיא תא לבקל בייח      

199,500.00   75.00 2,660.00 .ריקו ריק לכל ןלבקה רטמ   
199,500.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

199,500.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס  
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10/04/2022
דף מס':     010 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  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  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
רתאל תלוספ יוניפו תלוספל הריפח     51.01.0014
,ןוימ רחאל קר רשואי .השרומ הטילק      
רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו יופינ      
םיידי תדובע תוברל ,םינבאו םירדלוב      
דרפנב תלוספה םוריע ,שרדנ םא      
רושיא תלבקו רתאה דדומ י"ע התדידמו      
םולשתהו הדידמה .יוניפה ינפל זוחמה      
תרגא תא ללוכ םולשתה .ק"מב      
םולשת .תוולנה תואצוהה לכו הנמטהה      
תוינובשח תגצה ןתניהב קר היהי      
רשואמ הטילק רתאב הנמטהל תודועתו      
לש שארמ רושיאב קר ףיעסה תלעפה .      

510,000.00   85.00 6,000.00 פ"הנמ ק"מ   
      
ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.01.0025
תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ יוקינ      

811,800.00    3.96 205,000 .קוליסו יוניפ תוברל היחמצ ר"מ   
      
תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     51.01.0030

6,927.00  230.90   30.00 .קוליסו יוניפ ללוכ םישרוש 'חי   
      
,םיצע ימדג לש הריקע וא/ו התירכ     51.01.0040

3,768.25  150.73   25.00 .קוליסו יוניפ ללוכ םישרוש תוברל 'חי   
      
מ"נחב( MSLC ןוטבמ  והשלכ יולימ     51.01.0405
םיללחב ,תולעתב )הובג קזוח לעב      

42,813.00  285.42  150.00 .ק"מ 001 לעמ תומכ רובע ב"ויכו ק"מ   
      
ינפמ 5.1 לש הבוגב המותכ תשר רדג     51.01.0415
רשא םיטנזבמ םידומע ללוכ .עקרקה      
.םומינימ 'מ 0.1 המדאב םינגועמ      
דחא 'מ 0.2  לש קחרמב ויהי םידומעה      
ןלבקהו החותמ היהת תשרהו ינשהמ      
םאתהב רדגה תא קזחתל שרדי      
םילולכ הדיחיה ריחמב .חקפמ תייחנהל      
לע מ"ס 02 לדוגב םיחישק םיטלש םג      
רבעויש בותיכו הקיפרג םע מ"ס 02      
לכ רדגה לע ונקתוי םיטלשה  .ןלבקל      

17,500.00   25.00  700.00 .'מ 02 רטמ   
1,392,808.25 קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  
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011/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     011 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
,ראווח ,תיסרח גוסמ תועקרקב הריפח     51.02.0040
ןתינש עקרקה יגוס לכו ךר ריג ,ןוטרק      
יחטשל הרבעהו הלבוה ללוכ ,רופחל      
מ"ס 02 דע לש תובכשב רוזיפו יולימ      
הכיפש רתאל רמוחה תרבעה וא/ו      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכמ רשואמ      
הרויש םוקמב וא/ו טקייורפה לש עוציב      
תא גווסל שרדיי ןלבקה .חקפמה      
תטלחהל םאתהב וא ךכ םירמוחה      
יראווחה רמוחה תא )1 :חטשב חקפמה      
רתאל רתאהמ איצוהל שרדי ןלבקה      
ןלבקה יתיסרחה רמוחה תא )2 .רשואמ      
םוחתב רזפל וא/ו םורעל שרדיי      

791,200.00   19.78 40,000.00 רתאב רחא םוקמב /םיפ"צשה ק"מ   
      
עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.02.0070
הלבוה ללוכ .ק"מ 000,01 לעמ      
רמוחה תמאתהו יולימ יחטשל הרבעהו      
יולימ"כ טרפמה תושירדל םאתהב      
תובכשב רוזיפו "ןותחת יולימ" וא/ו "ןוילע      
רמוחה תרבעה וא/ו מ"ס 02 דע לש      
קחרמ לכמ רשואמ הכיפש רתאל      

4,672,100   24.59 190,000 .טקייורפה לש עוציב תולובגמ שרדייש ק"מ   
      
'מ 5.2 דע קמועל הריהז שושיג תריפח     51.02.0154
עקרק יגוס לכב ק"תת תויתשת רותיאל      
- םיידי תדובעו ה"מצ ילכ תועצמאב      
תוברל סרה לא הרוצב יוליגל םירישכמ      
םיידוחי םירישכמב שומישו רפע תוביאש      
תדידמ ,ךרוצה תדימב .אשונב      
י"ע )םוקימו םור( תויוקה תויתשתה      

50,000.00  200.00  250.00 .חטשב תויתשתה ןומיסו ,ךמסומ דדומ רטמ   
      
האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

625,107.00    2.89 216,300 .ףושיח/הריפח רחאל ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

6,138,407.00 20.15.10 קרפ תתב הרבעהל
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10/04/2022
דף מס':     012 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

6,138,407.00 מהעברה      
      
      
מ''ס 04  קמועל תיתיסרח תיתש דוביע     51.02.0232
,רמוחה ןוסחא מ"ס 02 קמועל הריפח -      
02 קמועל הריפחה תיתחת תשירח      
יולימו ,שבכ ילגר שבכמב הקודיה מ"ס      
,)מ"ס 02(הרסוהש הבכשה לש רזוח      
התקלחהו שבכ ילגר שבכמב הקודיהו      
עקרקב קר היהת תיתשה תקלחה(      
ץעוי תייחנהל םאתהב תיתיסרח      

208,080.60    9.62 21,630.00 . דחוימה טרפמב טרופמכ .)עקרקה ר"מ   
      
ריגמ ןבא ירבש תרדחה י"ע תיתש בוציי     51.02.0240
"שלאקב)" טימולוד וא השק      
  תילמיסקמ ןבא לדוג (,תויתיוזםינבאמ    
הבכש רוזיפב ,םיקד אללו א"כ מ"ס02      
. ףיעס יללכה טרפמב שרדנה יפל,תחא      

320,760.00   26.73 12,000.00 51.04.1 ר"מ   
      
רופח רמוחב לופיט רובע תפסות     51.02.0250
תוריפחמ םימורעמב םירמוח תוברל(      
רזוח שומיש ךרוצל ,)םירחא ידי לע      
תדרפה ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
יולימל ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה      
םאתהב ןותחת יולימ וא / ו ןוילע      
15 קרפב דחוימה טרפמה תשירדל      
תוברל. תושירדהו תויחנהה לכ ללוכ      
רוזאל רמוחה תלבוה ותסמעה ,ונוסחא      
טרפמהיפל רקובמ קודיהו רוזיפ יולימה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה      
תלעפה .קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      
קר םלושיו פ"הנמ לוקישל הנותנ ףיעסה      
ןלוכ תולועפה לכ תא עציב ןלבקה םא      

160,000.00    8.00 20,000.00 ףיעסה רואיתב ראותמכ ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

6,827,247.60 20.15.10 קרפ תתב הרבעהל
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10/04/2022
דף מס':     013 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

6,827,247.60 מהעברה      
      
      
,בוצח/רופח רמוחב לופיטל תפסות     51.02.0260
ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
םא( תלוספה תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ      
יולימכ רדגומה רמוחל ותמאתהו )הנשי      
15 קרפל םאתהב ןותחת יולימ ו/וא ןוילע      
תא תללוכ הדוסעה,דחוימה טרפמב      
ותלבוה ,ותסמעה ,רמוחה לש ונוסחיא      
,יולימה ירוזאל הסירג/הריפחה יחטשמ      
יללכה טרפמה יפל רקובמ קודיהו רוזיפ      
יפל םלושי .מ"ס 02 דע יבועב תובכשב      
תלעפה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ      
קר םלושיו פ"הנמ לוקישל הנותנ ףיעסה      
ןלוכ תולועפה לכ תא עציב ןלבקה םא      

2,755,000   14.50 190,000 ףיעסה רואיתב ראותמכ ק"מ   
9,582,247.60 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0010
קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דע הבכש      
דייפידומ יפל 001% לש רקובמ קודיהב      

2,139,540  130.42 16,405.00 .וטשאא ק"מ   
      
תולובגל ץוחמ ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.03.0110
תובכשב רזופמ ,)'ג גוס עצמ(  רתאה      
קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב      
טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב      

1,282,800   64.14 20,000.00 .)קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה ק"מ   
      
,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.03.0112
חווטב םיקד תלוכת םע "יטרניא" םוטא      
רזופמ ,)002 הפנ רבוע( 52-81%      
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      
ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה טרפמב      

1,720,297   66.28 25,955.00 .)קודיהה ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      

5,142,637.50 30.15.10 קרפ תתב הרבעהל
0019558-40:סקפ 1119558-40:לט  למרכה תריט 2 המזויה   םיסדנהמ  ל.א.ד  רנורג

 
014/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     014 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

5,142,637.50 מהעברה      
      
      
םוקמב וא רתאב ימוקמ רפעמ יולימ     51.03.0140
רזופמ ,ונממ מ"ק 5 דע קחורמה      
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
תגרד לכל רקובמ קודיהב קודיהה      
יללכה טרפמה יפל תשרדנ תופיפצ      
הלבוה ,הסמעה ללוכ ריחמה( 15 קרפ      

85,500.00   17.10 5,000.00 . )קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל ק"מ   
5,228,137.50 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 כ"הס  

      
ם י ד י ר ג ו א י ג  ,ת ו ע י ר י  40.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ו ו כ ו       
      
מ"ס51 הבוגב בווואג/אתואג תרווכ     51.04.0070
מ"ס 71 הבוגב 'א גוס עצמ יולימב      

1,557,360   72.00 21,630.00 קדוהמ ר"מ   
      
מ"ס51 הבוגב בווואג/אתואג תרווכ     51.04.0071
מ"ס 81 הבוגב 'א גוס עצמ יולימב      

1,600,620   74.00 21,630.00 קדוהמ ר"מ   
      
ןוירשל תילאיסקאיב דירגואיג תשר     51.04.0081
קזוחב ,ןליפורפילופמ היושע ,עקרק      
םינוויכה ינשב ההז ילמינימ  העירק      
רוביעבו m/NK 03 לש רועישב      
רועישב םינוויכה ינשב ההז ילאמיסכמ      

309,309.00   14.30 21,630.00 דחוימה טרפמל םאתהב ,%01 לש ר"מ   
3,467,289.00 תורווכו םידירגואיג ,תועירי 40.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

0019558-40:סקפ 1119558-40:לט  למרכה תריט 2 המזויה   םיסדנהמ  ל.א.ד  רנורג
 

015/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     015 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
םינטלוקל הנכהכ םילפינה תרנצ הצקב      
הטוי דב תועצמאב רוגסל שרדנ ןלבקה      
טוח םע ותרישק ללוכ םוטאו ףופצ חישק      
וסנכי אלש חיטבתש הרוצב רוזש      
דבל ףסונב . תרנצה ךותל םירמוח      
51 דיבל ץע תטלפ לפינה הצקב םשוית      
לע .רוניצה ךתח ףקיהל רבעמ מ"מ      
רוחמת תעב ןובשחב תחקל ןלבקה      
םירמוח ללוכ( ליעל רומאהש טקייורפה      
הדובעה לכ תאו רוזש טוח ,הטוי ,דבל -      
הדיחי ריחמב לולכ .)ךכב הכורכה      
ףיעס( .םינטלוקל הנכה תרנצל      
)תויומכה בתכב 2300.60.15      
      
04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0032

223,912.86  384.73  582.00 .'מ 0.2 דע קמועב 4 גרד מ"ס רטמ   
      
05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0056

2,325,154  595.43 3,905.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד מ"ס רטמ   
      
05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0076
'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב 5 גרד מ"ס      

26,378.80  659.47   40.00 . רטמ   
      
05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0096
'מ 0.4 דע 'מ0.3-מ  קמועב 5 גרד מ"ס      

15,191.19  723.39   21.00 . רטמ   
      
05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0097
0.5 דע 'מ 0.4-מ  קמועב 5 גרד מ"ס      

18,947.60  676.70   28.00 .'מ רטמ   
      
06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0116

1,158,426  782.72 1,480.00 *.'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד מ"ס רטמ   
      
08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0176

1,680,274 1,208.83 1,390.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד מ"ס רטמ   
      
08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0196
0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב  5 גרד מ"ס      

331,530.60 1,300.12  255.00 .'מ רטמ   
      
08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0216

83,478.00 1,391.30   60.00 .'מ 0.4 דע 'מ0.3-מ קמועב 5 גרד מ"ס רטמ   
      

5,863,292.50 60.15.10 קרפ תתב הרבעהל
0019558-40:סקפ 1119558-40:לט  למרכה תריט 2 המזויה   םיסדנהמ  ל.א.ד  רנורג

 
016/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     016 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

5,863,292.50 מהעברה      
      
      
םירטקב זוקינ רוניצ רוביח רובע תפסות     51.06.0496

3,224.96  806.24    4.00 'פמוק .םייק אתל מ"ס 08 דע םינוש  
      
וק לע זוקינ את תמקה רובע תפסות     51.06.0500

1,422.42  711.21    2.00 'פמוק .)דרפנב םלושי אתה( םייק  
      
001/001 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0516
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

43,829.00 4,382.90   10.00 'פמוק 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ  
      
001/001 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0520
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

349,135.40 4,917.40   71.00 'פמוק .'מ 52.2 דעו 'מ 57.1  לעמ  
      
001/001 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0522
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
דע קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

27,260.00 5,452.00    5.00 'פמוק 2.75  
      
001/001 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0523
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
דע קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

5,986.60 5,986.60    1.00 'פמוק 3.25  
      
51.06.0528 001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש    
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

11,972.80 5,986.40    2.00 'פמוק .'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ  
      
51.06.0531 001/001 םינפ תודימב תינבלמ החוש    
'מ 52.2 דעו 'מ 00.1 לעמ קמועב ,מ"ס      
תשר עוציב תמלשהו םירוביח ללוכ      
    NRM ללוכ ,זוקינ תחושל המאתהב  
תוחיטב רדגב החושל ביבסמ רודיג      
םישורדה םירוביחה לכ תוברל תינמז      

221,000.00 6,500.00   34.00 'פמוק םלשומ רוביח עוציבל  
      
51.06.0532 021/001 םינפ תודימב תינבלמ החוש    
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

45,272.15 6,467.45    7.00 'פמוק .'מ 52.2 דעו 'מ 57.1  לעמ  
      

6,572,395.83 60.15.10 קרפ תתב הרבעהל
0019558-40:סקפ 1119558-40:לט  למרכה תריט 2 המזויה   םיסדנהמ  ל.א.ד  רנורג

 
017/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     017 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

6,572,395.83 מהעברה      
      
      
041/001 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0533
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

287,270.00 6,245.00   46.00 'פמוק 'מ 52.2 דעו 57.1  
      
041/001 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0542
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
קמועב 004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

8,990.00 8,990.00    1.00 'פמוק .'מ 57.3 דעו 'מ 52.3  לעמ לעמ  
      
041/001 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0543
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 , מ"ס 06      

21,480.00 10,740.00    2.00 'פמוק .'מ 52.4 דעו 'מ 57.3 לעמ  
      
021/001 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0544
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
דע קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

8,338.20 8,338.20    1.00 'פמוק 3.75  
      
51.06.0556 041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש    
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

6,414.00 6,414.00    1.00 'פמוק .'מ 52.2 דע 'מ 57.1  לעמ  
      
051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0584
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

20,204.10 10,102.05    2.00 'פמוק .'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ  
      
051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0588
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

88,085.60 11,010.70    8.00 'פמוק .'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ  
      
051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0592
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
קמועב ,' 004D ןיממ ןוט 04 , מ"ס 06      

24,159.40 12,079.70    2.00 'פמוק 57.2 דע 52.2  
      
051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0596
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

13,255.60 13,255.60    1.00 'פמוק .'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ  
7,050,592.73 60.15.10 קרפ תתב הרבעהל

0019558-40:סקפ 1119558-40:לט  למרכה תריט 2 המזויה   םיסדנהמ  ל.א.ד  רנורג
 

018/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     018 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

7,050,592.73 מהעברה      
      
      
051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0608
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע , מ"ס      
קמועב, D 004 ןיממ ןוט 04 , מ"ס 06      

17,959.20 17,959.20    1.00 'פמוק 57.4 דעו 52.4  
      
051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0622
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
קמועב ,' 004D ןיממ ןוט 04 , מ"ס 06      

60,718.00 30,359.00    2.00 'פמוק 57.7 דע  
7,129,269.93 זוקינו לועית תודובע 60.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

26799752.28 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  
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019/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     019 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
טלפסא תודובע 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  10.25 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב       
      
סג טגרגא םע מ"ס 7 יבועב 52 צ"את     52.01.0140
      ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג    

1,404,270   44.58 31,500.00 PG70-10. ר"מ   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב52  צ"את     52.01.0150

13,843.50  276.87   50.00 01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
1,418,113.50 תוכרדמו תועסימב טלפסא תובכש 10.25 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.02.0010

53,865.00    1.71 31,500.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 לש ר"מ   
      
טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.02.0040

2,352.00   23.52  100.00 .רוסינ ללוכ שדח רטמ   
56,217.00 תונוש 20.25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,474,330.50 טלפסא תודובע 25 כ"הס  
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020/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     020 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ  י ו ו ק  ע ו צ י ב ל  ם י ט ק י י ו ר פ  75 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ו י ת ש ת  ע ו צ י ב  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא ,הביצח / הריפח     57.01.0053
,5.21 גרד 001EP תורוניצ תחנהו      
05.1 עצוממ קמועב ,מ"מ 553 רטוקב      

67,200.00  640.00  105.00 .'מ רטמ   
      
רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא ,הביצח / הריפח     57.01.0054
,5.21 גרד 001EP תורוניצ תחנהו      
04.1 עצוממ קמועב ,מ"מ 513 רטוקב      

701,800.00  580.00 1,210.00 .'מ רטמ   
      
רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא ,הביצח / הריפח     57.01.0056
,5.21 גרד 001EP תורוניצ תחנהו      
03.1 עצוממ קמועב ,מ"מ 052 רטוקב      

780,000.00  390.00 2,000.00 .'מ רטמ   
      
ךותב ,וק תחנהו הקפסאל ,תפסות     57.01.0147

52,500.00  300.00  175.00 .21" - 41"" רטוקב ,הדלפ לוורש רטמ   
      
,טרפ "פע ,4" רטוקב ,שרגמל הנכה     57.01.0152
ללוכ ,םירזיבאה רתי תקפסא ללוכ      

71,020.00 1,060.00   67.00 .טרפ י"פע ,רוויע ןגואו ןגואו תשק 'חי   
      
רטוקב ,זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא     57.01.0227

26,970.00 8,990.00    3.00 "12. 'חי   
      
רטוקב ,זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא     57.01.0228

27,080.00 6,770.00    4.00 "10. 'חי   
      

68,250.00 4,550.00   15.00 .8" רטוקב ,זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 'חי  57.01.0229
      

51,220.00 3,940.00   13.00 .6" רטוקב ,זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 'חי  57.01.0230
      
,ץחל תנטקה תכרעמ תבכרהו הקפסא     57.01.0263

62,300.00 31,150.00    2.00 .טרפ י"פע ,תיליע הדמעב ,6" רטוקב 'חי   
      

3,900.00 1,950.00    2.00 .-"41 61" רטוקב ,םייק וקל תורבחתה 'חי  57.01.0273
      

  730.00  730.00    1.00 .6"-8" רטוקב ,םייק וקל תורבחתה 'חי  57.01.0275
      
      
      
      
      

1,912,970.00 10.75.10 קרפ תתב הרבעהל
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021/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     021 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,912,970.00 מהעברה      
      
      
תדימב ןגוא ללוכ ,רוביחל תפסות     57.01.0382
,לוגסקפ גוסמ ,יתכתמ לא וקל ,ךרוצה      
וא,תכתמל תכתמ לאמ ואו תכתמ לאל      

4,040.00 1,010.00    4.00 .מ"מ 553 רטוקל טסבסא 'חי   
      
תדימב ןגוא ללוכ ,רוביחל תפסות     57.01.0383
,לוגסקפ גוסמ ,יתכתמ לא וקל ,ךרוצה      
וא,תכתמל תכתמ לאמ ואו תכתמ לאל      

7,600.00  950.00    8.00 .מ"מ 513 רטוקל טסבסא 'חי   
      
תדימב ןגוא ללוכ ,רוביחל תפסות     57.01.0386
,לוגסקפ גוסמ ,יתכתמ לא וקל ,ךרוצה      
וא,תכתמל תכתמ לאמ ואו תכתמ לאל      

18,260.00  830.00   22.00 .מ"מ 052 רטוקל טסבסא 'חי   
      
תדימב ןגוא ללוכ ,רוביחל תפסות     57.01.0390
,לוגסקפ גוסמ ,יתכתמ לא וקל ,ךרוצה      
וא,תכתמל תכתמ לאמ ואו תכתמ לאל      

82,500.00  660.00  125.00 .מ"מ 011 רטוקל טסבסא 'חי   
      
תרצות ,טנרדיה תבכרהו הקפסא     57.01.0397
הווש וא ,3" רטוקב ,"בכוכה" וא ,"לאפר"      
רטוקב ,יתשורח ףקז ללוכ ,רשואמ ךרע      
עצבל ןלבקה לע ,הריבש ןקתמ םע ,4"      
,תופעתסה ךותיר ללוכ ,הדובעה תא      
לכ תקפסא תוברל ,ךרוצה תדימב      
,ןוגיע שוג תקיצי ,תרנצה ,םירזיבאה      
ןלבקה( "םרא" תרצות המודא הפיכ      
רטוקב ,רוניצ עטק ,רופחה עטקב קפסי      
דע ,תינוציח הפיטע ץוחו ןוטב םינפ ,4"      
בוליש ללוכה ,טרפ י"פע וא ,)א"מ 0.3      

112,680.00 3,130.00   36.00 .תיתכתמ לא תרנצ לש 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,138,050.00 10.75.10 קרפ תתב הרבעהל
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022/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     022 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2,138,050.00 מהעברה      
      
      
תרצות ,טנרדיה תבכרהו הקפסא     57.01.0399
וא 3X2," רטוקב ,"בכוכה" וא ,"לאפר"      
,יתשורח ףקז םע רשואמ ,ךרע הווש      
ןלבקה לע ,4" רטוקב ,הריבש ןקתמ      
,תופעתסה ךותיר ללוכ ,'בעה עצבל      
לכ תקפסא תוברל ,ךרוצה תדימב      
,ןוגיע שוג תקיצי ,תרנצה ,םירזיבאה      
לכה "םרא" תרצות תומודא תופיכ יתש      
ןלבקה( ב"צמה טרפה יפ לע השעי      
םינפ םע ,"4רטוקב ,רוניצ עטק קפסי      
רופחה עטקב ,תינוציח הפיטע ץוחו ןוטב      
וא ,)א"מ 0.3 דע רוניצ ךרוא כ"הס ,      
לא תרנצ לש בוליש ללוכה ,טרפ י"פע      

74,520.00 4,140.00   18.00 .תיתכתמ 'חי   
      
רטוקב ,ריוא םותסש תנקתהו הקפסא     57.01.0403
    "2, C-05-D, הווש וא "ירא" תרצות  
רתיו ירודכ ףוגמ ,רשואמ ךרע      

12,720.00 2,120.00    6.00 .טרפה י"פע ,םירזיבאה 'חי   
      
,תימורט החוש תחנהו הנקתה ,הקפסא     57.01.0435
,מ"ס 06 רטוקב הסכמו הרקת ללוכ      
לקשמל ,מ"ס 08 רטוקב ,םימ תחושל      
ללוכ 'מ 5.1 קמוע דע ,"ןוט 5.21" ינוניב      
תיצחמ דע ,ץצח עצמ ,הדירי יבלש      

43,520.00 1,280.00   34.00 .רוניצה רטוק 'חי   
      
,תימורט החוש תחנהו הנקתה ,הקפסא     57.01.0436
,מ"ס 06 רטוקב הסכמו הרקת ללוכ      
לקשמל ,מ"ס 001 רטוקב ,םימ תחושל      
ללוכ 'מ 5.1 קמוע דע ,"ןוט 5.21" ינוניב      
דע ,ץצח עצמתקפסא ,הדירי יבלש      

12,240.00 1,530.00    8.00 .רוניצה רטוק תיצחמ 'חי   
      
הרקת תחנהו הקפסא רובע תפסות     57.01.0446
.ב ,מ"ס 08 רטוקב ,םימ תחושל הסכמו      
5.21" ינוניב םוקמב ,"ןוט 04" דבכ .ב      

6,160.00  220.00   28.00 ."ןוט 'חי   
      
הרקת תחנהו הקפסא רובע תפסות     57.01.0447
,מ"ס 001 רטוקב ,םימ תחושל הסכמו      
5.21" ינוניב םוקמב ,"ןוט 04" דבכ .ב.ב      

2,000.00  250.00    8.00 ."ןוט 'חי   
2,289,210.00 םימ תויתשת עוציב 10.75 כ"הס  
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023/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     023 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ י ל ש מ  ת ו ד ו ב ע  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
תמייק תרוקיב תחושל תורבחתה     57.02.0014
ללוכ ,םינוש םיקמועבו םירטקב ,הליעפ      
הריפח,םישורדה תוריהזה יעצמא לכ      
בצמ תרזחה ,תמייק החושל דומצב      
לופיט ,טלפמוק ותומדקל חטשה      
תקיצי ,םיכפשה תייטה ,תמייק המירזב      
,םילטובמ תורוניצ תמיתס ,שדח לעתמ      
,החושה ןפודב בוציח ,02-ב ןוטבב      
םיכפשל םיאתמ חפנתמ םטא תנקתה      
חתפב,תושקתה ריהמ ןוטב תקיציו      
דעו מ"מ 061 רטוק לעמ ,רוניצ רבעמב      

6,100.00 1,220.00    5.00 .מ"מ 052 רטוק 'חי   
      
2 דע קמועב ,6"-8" רטוקב ,ימינפ לפמ     57.02.0074
רושיאב קר יטרדנטס טרפ יפל ,'מ      

33,000.00  550.00   60.00 .שארמ ןימזמה 'חי   
      
קמועב ,6"-8" רטוקב ,ימינפ לפמ     57.02.0075
טרפ יפל ,'מ 3 דע ,'מ 10.2-מ      

6,600.00  660.00   10.00 .שארמ ןימזמה רושיאב קר יטרדנטס 'חי   
      
דע קמועב ,01"-21" רטוקב ,ימינפ לפמ     57.02.0076
רושיאב קר יטרדנטס טרפ יפל ,'מ 2      

1,980.00  660.00    3.00 .שארמ ןימזמה 'חי   
      
קמועב ,01"-21" רטוקב ,ימינפ לפמ     57.02.0077
טרפ יפל ,'מ 3 דע ,'מ 10.2-מ      

2,400.00  800.00    3.00 .שארמ ןימזמה רושיאב קר יטרדנטס 'חי   
50,080.00 תומילשמ תודובע 20.75 כ"הס  

      
ר ט ו ק ב  CVP, ת ר נ צ  50.75 ק ר פ  ת ת       
מ "מ  061      
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.05.0001
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 061 רטוקב  
קמועב ,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

35,000.00  140.00  250.00 .'מ 52.1 דע רטמ   
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.05.0002
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 061 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

19,200.00  160.00  120.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש םיקמועב רטמ   
      
      

54,200.00 50.75.10 קרפ תתב הרבעהל
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024/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     024 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

54,200.00 מהעברה      
      
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.05.0003
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 061 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

23,400.00  180.00  130.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש םיקמועב רטמ   
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.05.0004
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 061 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

2,600.00  200.00   13.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש םיקמועב רטמ   
80,200.00 מ"מ 061 רטוקב CVP, תרנצ 50.75 כ"הס  

      
ר ט ו ק ב  CVP, ת ר נ צ  60.75 ק ר פ  ת ת       
מ "מ  002      
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.06.0001
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 002 רטוקב  
קמועב ,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

30,600.00  170.00  180.00 .'מ 52.1 דע רטמ   
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.06.0002
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 002 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

64,600.00  190.00  340.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש םיקמועב רטמ   
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.06.0003
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 002 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

306,600.00  210.00 1,460.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש םיקמועב רטמ   
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.06.0004
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 002 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

253,000.00  230.00 1,100.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש םיקמועב רטמ   
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.06.0005
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 002 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

140,000.00  250.00  560.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש םיקמועב רטמ   
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.06.0006
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 002 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

62,100.00  270.00  230.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש םיקמועב רטמ   
      

856,900.00 60.75.10 קרפ תתב הרבעהל
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10/04/2022
דף מס':     025 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

856,900.00 מהעברה      
      
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.06.0007
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 002 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

34,100.00  310.00  110.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש םיקמועב רטמ   
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.06.0008
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 002 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

3,300.00  330.00   10.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש םיקמועב רטמ   
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.06.0009
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 002 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

2,450.00  350.00    7.00 .'מ 52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש םיקמועב רטמ   
896,750.00 מ"מ 002 רטוקב CVP, תרנצ 60.75 כ"הס  

      
ר ט ו ק ב  CVP, ת ר נ צ  70.75 ק ר פ  ת ת       
מ "מ  052      
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.07.0001
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 052 רטוקב  
קמועב ,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

1,050.00  210.00    5.00 .'מ 52.1 דע רטמ   
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.07.0002
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 052 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

13,800.00  230.00   60.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש םיקמועב רטמ   
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.07.0003
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 052 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

5,000.00  250.00   20.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש םיקמועב רטמ   
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.07.0004
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 052 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

6,750.00  270.00   25.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש םיקמועב רטמ   
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.07.0005
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 052 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

13,050.00  290.00   45.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש םיקמועב רטמ   
      

39,650.00 70.75.10 קרפ תתב הרבעהל
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026/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     026 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

39,650.00 מהעברה      
      
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.07.0006
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 052 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

10,850.00  310.00   35.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש םיקמועב רטמ   
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.07.0007
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 052 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

1,980.00  330.00    6.00 .'מ 52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש םיקמועב רטמ   
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.07.0008
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 052 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

1,050.00  350.00    3.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש םיקמועב רטמ   
53,530.00 מ"מ 052 רטוקב CVP, תרנצ 70.75 כ"הס  

      
,ן ל י ת א י ל ו פ  ת ו ר ו נ י צ  64.75 ק ר פ  ת ת       
מ "מ  002 ר ט ו ק ב       
      
ןליתאילופמ רוניצ לש החנהו הקפסא     57.46.0003
    /001EP 002 רטוקב ,בלוצמ ןליתאילופ  
,)9151 י.ת-ו 7244 י.ת יפל רצוימ( מ"מ      
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,01 גרד      

7,750.00  310.00   25.00 .'מ 22.5 דע 1 67 -מ קמועב רטמ   
7,750.00 מ"מ 002 רטוקב ,ןליתאילופ תורוניצ 64.75 כ"הס  

      
,ן ל י ת א י ל ו פ  ת ו ר ו נ י צ  84.75 ק ר פ  ת ת       
מ "מ  052 ר ט ו ק ב       
      
ןליתאילופמ רוניצ לש החנהו הקפסא     57.48.0007
    /001EP 052 רטוקב ,בלוצמ ןליתאילופ  
,)9151 י.ת-ו 7244 י.ת יפל רצוימ( מ"מ      
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,01 גרד      

13,500.00  540.00   25.00 .'מ 57.3 דע 'מ 62.3 ןיבש םיקמועב רטמ   
13,500.00 מ"מ 052 רטוקב ,ןליתאילופ תורוניצ 84.75 כ"הס  
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027/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     027 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  97.75 ק ר פ  ת ת       
מ "ס  001 ר ט ו ק ב  ,ה ר ק ב  ת ח ו ש       
      
ןוטבמ הרקב תחוש תחנהו תקפסא     57.79.0001
וא/ו הריפח ללוכ מ"ס 001 רטוקב      
םאתהב תוימורט תוילוח היושע ,הביצח      
תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל      
ןיבו תוילוחהןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט      
ןוראווצ ,הרקתהו הנוילעה הילוחה      
דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה      
,ןוטבמ יתשורח קי'צנב וא קי'צנבה      
וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ      
תימורט הרקת ,ךרוצה יפל רפסמבע"ש      
חתפ םע ).י.ת פ"ע( הסכמ וא/ו תינוניב      
06 רטוקב ינוניב ב-ב הסכמו תרגסמ      
521 דע אתה קמוע ,ינוניב סמועל מ"ס      

25,840.00 3,230.00    8.00 .מ"ס 'חי   
      
ןוטבמ הרקב תחוש תחנהו תקפסא     57.79.0002
וא/ו הריפח ללוכ מ"ס 001 רטוקב      
םאתהב תוימורט תוילוח היושע ,הביצח      
תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל      
ןיבו תוילוחהןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט      
ןוראווצ ,הרקתהו הנוילעה הילוחה      
דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה      
,ןוטבמ יתשורח קי'צנב וא קי'צנבה      
וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ      
תימורט הרקת ,ךרוצה יפל רפסמבע"ש      
חתפ םע ).י.ת פ"ע( הסכמ וא/ו תינוניב      
06 רטוקב ינוניב ב-ב הסכמו תרגסמ      
62.1 ןיבש םיקמועב ,ינוניב סמועל מ"ס      

37,300.00 3,730.00   10.00 .'מ 57.1-ל 'מ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

63,140.00 97.75.10 קרפ תתב הרבעהל
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028/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     028 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

63,140.00 מהעברה      
      
      
ןוטבמ הרקב תחוש תחנהו תקפסא     57.79.0003
וא/ו הריפח ללוכ מ"ס 001 רטוקב      
םאתהב תוימורט תוילוח היושע ,הביצח      
תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל      
ןיבו תוילוחהןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט      
ןוראווצ ,הרקתהו הנוילעה הילוחה      
דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה      
,ןוטבמ יתשורח קי'צנב וא קי'צנבה      
וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ      
תימורט הרקת ,ךרוצה יפל רפסמבע"ש      
חתפ םע ).י.ת פ"ע( הסכמ וא/ו תינוניב      
06 רטוקב ינוניב ב-ב הסכמו תרגסמ      
67.1 ןיבש םיקמועב ,ינוניב סמועל מ"ס      

204,960.00 4,270.00   48.00 .'מ 52.2-ל 'מ 'חי   
      
ןוטבמ הרקב תחוש תחנהו תקפסא     57.79.0004
וא/ו הריפח ללוכ מ"ס 001 רטוקב      
םאתהב תוימורט תוילוח היושע ,הביצח      
תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל      
ןיבו תוילוחהןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט      
ןוראווצ ,הרקתהו הנוילעה הילוחה      
דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה      
,ןוטבמ יתשורח קי'צנב וא קי'צנבה      
וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ      
תימורט הרקת ,ךרוצה יפל רפסמבע"ש      
חתפ םע ).י.ת פ"ע( הסכמ וא/ו תינוניב      
06 רטוקב ינוניב ב-ב הסכמו תרגסמ      
62.2 ןיבש םיקמועב ,ינוניב סמועל מ"ס      

227,360.00 4,640.00   49.00 .'מ 57.2-ל 'מ 'חי   
      
אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות     57.79.0021
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב      
הדבכ תימורט הרקת תנקתהו הקפסא      
מ"ס 06 רטוקב הסכמו תרגסמ םע      
תרגסמ םע הרקת םוקמב ,דבכ סמועל      

51,520.00  460.00  112.00 .ינוניב סמועל הסכמו 'חי   
546,980.00 מ"ס 001 רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא 97.75 כ"הס  
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029/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     029 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  08.75 ק ר פ  ת ת       
מ "ס  521 ר ט ו ק ב  ,ה ר ק ב  ת ח ו ש       
      
רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא     57.80.0006
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,מ"ס 521      
,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע      
תימורט תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ      
ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תוילוח ,      
ןוראווצ ,הרקתהו הנוילעה הילוחה      
דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה      
,ןוטבמ יתשורח קי'צנב וא ,קי'צנבה      
וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ      
הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש      
).י.ת פ"ע( הסכמ וא/ו תינונב תימורט      
ינוניב .ב.ב הסכמו תרגסמ חתפ םע      
,ינוניב סמועל םימיאתמ מ"ס 06 רטוקב      

165,440.00 7,520.00   22.00 'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש םיקמועב 'חי   
      
רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא     57.80.0007
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,מ"ס 521      
,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע      
תימורט תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ      
ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תוילוח ,      
ןוראווצ ,הרקתהו הנוילעה הילוחה      
דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה      
,ןוטבמ יתשורח קי'צנב וא ,קי'צנבה      
וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ      
הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש      
).י.ת פ"ע( הסכמ וא/ו תינונב תימורט      
ינוניב .ב.ב הסכמו תרגסמ חתפ םע      
,ינוניב סמועל םימיאתמ מ"ס 06 רטוקב      

142,120.00 8,360.00   17.00 .'מ 57.3-ל 'מ 62.3 ןיבש םיקמועב 'חי   
      
אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות     57.80.0043
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב      
הדבכ תימורט הרקת תנקתהו הקפסא      
מ"ס 06 רטוקב הסכמו תרגסמ םע      
שומיש םוקמב ,דבכ סמועל      
סמועל הסכמו הנוילע תינוקהילוחב      

25,740.00  660.00   39.00 .ינוניב 'חי   
333,300.00 מ"ס 521 רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא 08.75 כ"הס  
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030/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     030 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  18.75 ק ר פ  ת ת       
מ "ס  051 ר ט ו ק ב  ,ה ר ק ב  ת ח ו ש       
      
רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא     57.81.0006
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,מ"ס 051      
,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע      
ההבגה ןוראווצ ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ      
,תוילוח ,תימורט תיתחת ,ןייוזמ ןוטבמ      
ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תימורט הרקת      
,הדירי יבלש ,הרקתהו הנוילעה הילוחה      
ןוטבמ יתשורח קי'צנב וא ,קי'צנבה דוביע      
וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ ,      
תרגסמ ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש      
סמועל מ"ס 06 רטוקב ינוניב הסכמו      
52.4-ל 'מ 67.3 ןיבש םיקמועב ,ינוניב      

74,500.00 14,900.00    5.00 .'מ 'חי   
      
רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא     57.81.0007
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,מ"ס 051      
,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע      
ההבגה ןוראווצ ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ      
,תוילוח ,תימורט תיתחת ,ןייוזמ ןוטבמ      
ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תימורט הרקת      
הדירי םלוס ,הרקתהו הנוילעה הילוחה      
קי'צנבה דוביע , הטסורינ וא/ סלגרביפמ      
םירבחמ ,ןוטבמ יתשורח קי'צנב וא,      
רפסמב ע"ש וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג      
ינוניב הסכמו תרגסמ ,ךרוצה יפל      
םיקמועב ,ינוניב סמועל מ"ס 06 רטוקב      

81,800.00 16,360.00    5.00 .'מ 57.4-ל 'מ 62.4 ןיבש 'חי   
      
רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא     57.81.0008
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,מ"ס 051      
,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע      
ההבגה ןוראווצ ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ      
,תוילוח ,תימורט תיתחת ,ןייוזמ ןוטבמ      
ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תימורט הרקת      
הדירי םלוס ,הרקתהו הנוילעה הילוחה      
דוביע ,, הטסורינ וא/ סלגרביפמ      
יתשורח קי'צנב וא ,קי'צנבה      
"ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמןוטבמ      
תרגסמ ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש וא      
סמועל מ"ס 06 רטוקב ינוניב הסכמו      
52.5-ל 'מ 67.4 ןיבש םיקמועב ,ינוניב      

18,170.00 18,170.00    1.00 .'מ 'חי   
      
      

174,470.00 18.75.10 קרפ תתב הרבעהל
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031/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     031 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

174,470.00 מהעברה      
      
      
אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות     57.81.0042
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב      
הדבכ תימורט הרקת תנקתהו הקפסא      
,מ"ס 06 רטוקב הסכמו תרגסמ םע      
תרגסמ םע הרקת םוקמב ,דבכ סמועל      

9,460.00  860.00   11.00 .ינוניב סמועל הסכמו 'חי   
183,930.00 מ"ס 051 רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא 18.75 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  09.75 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב תובכשב רזופמ 'ב גוס עצמ     57.90.0010
קודיהה רחאל מ"ס 02 דע הבכש      
דייפידומ יפל %001 לש רקובמ קודיהב      

321,480.00   76.00 4,230.00 .וטשאא ק"מ   
      
רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא ,הביצח/הריפח     57.90.0030
5.21 גרד EP-001 תורוניצ תחנהו      

686,250.00  305.00 2,250.00 'מ 02.1 עצוממ קמועב מ"מ 081 רטוק רטמ   
      
מ"מ 081 רטוק EP-001 ןגוא םאתמ     57.90.0040

14,000.00  700.00   20.00 6" הדלפל 'חי   
      

80,000.00 40,000.00    2.00 4W טרפ יפל טלפמוק הדידמ תכרעמ 'חי  57.90.0050
      
רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא ,הביצח / הריפח     57.90.0059
,5.21 גרד 001EP תורוניצ תחנהו      
00.1 עצוממ קמועב ,מ"מ 521 רטוקב      

50,600.00  230.00  220.00 .'מ רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,152,330.00 09.75.10 קרפ תתב הרבעהל
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032/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     032 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,152,330.00 מהעברה      
      
      
,בוצח/רופח רמוחב לופיטל תפסות     57.90.0260
ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
םא( תלוספה תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ      
יולימכ רדגומה רמוחל ותמאתהו )הנשי      
15 קרפל םאתהב ןותחת יולימ ו/וא ןוילע      
תא תללוכ הדובעה,דחוימה טרפמב      
ותלבוה ,ותסמעה ,רמוחה לש ונוסחיא      
,יולימה ירוזאל הסירג/הריפחה יחטשמ      
יללכה טרפמה יפל רקובמ קודיהו רוזיפ      
יפל םלושי .מ"ס 02 דע יבועב תובכשב      
תלעפה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ      
קר םלושיו פ"הנמ לוקישל הנותנ ףיעסה      
ןלוכ תולועפה לכ תא עציב ןלבקה םא      

918,386.50   14.50 63,337.00 ףיעסה רואיתב ראותמכ ק"מ   
2,070,716.50 תונוש 09.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

6,525,946.50 םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 כ"הס  
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033/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     033 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ
םיחודיק 78 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ח ו ד י ק  78 ק ר פ       
      
י ק פ ו א  ח ו ד י ק  10.78 ק ר פ  ת ת       
      
,לוורש תסנכהו ךותיר ,יקפוא חודיק     87.01.0997
61" לוורש( 23/7" .ד.ע ,61" רטוקב      

53,550.00 1,530.00   35.00 .לוורש ללוכ ריחמה .)01" רוניצל רטמ   
      
רוניצ תלחשהו הפיטעה תמלשה ,ךותיר     87.01.1177
תרנצה( 61" לוורש ךותב ,01" רטוקב ,      

5,600.00  160.00   35.00 .)דרפנב קפוסת רטמ   
      
חודיק ךרוצל ,קמוע לכל תורוב תריפח     87.01.1237
ללוכ רבעמה ידיצ ינשב ,תונגראתהבו      
ימוקמ רמוחב הדובעה ףוסב רובה יולימ      
רובע ,מ"ס 02 לכ תובכשב קדוהמ      

5,760.00 2,880.00    2.00 'פמוק 1.8"-41" רטוקב ,לוורש  
      
וא/ו CVP תרנצ יפיעס יריחמל התחפה     87.01.2012
ןליתאילופ וא/ו ןליתאילופ וא/ו הדלפ      
םירטקב ,חודיקה קמועל סחיב ,בלוצמ      
החנה ,הריפח עוציב יא רובע ,מ"מ 002      

-2,500.00 -100.00   25.00 .םיקפוא םיחודיקב יוסיכו רטמ   
      
וא/ו CVP תרנצ יפיעס יריחמל התחפה     87.01.2022
ןליתאילופ וא/ו ןליתאילופ וא/ו הדלפ      
םירטקב ,חודיקה קמועל סחיב ,בלוצמ      
החנה ,הריפח עוציב יא רובע ,מ"מ 052      

-3,000.00 -120.00   25.00 .םיקפוא םיחודיקב יוסיכו רטמ   
59,410.00 יקפוא חודיק 10.78 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

59,410.00 םיחודיק 78 כ"הס  
53001334.38 1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ כ"הס
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034/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     034 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
2 קרפ 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2 ק ר פ  20 ק ר פ       
      
1.2 ק ר פ  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
,תונוש תודימב ,ןייוזמ 03-ב ןוטבמ ריק     02.01.9000
ירלונרג יולימ ,דוסיל הריפח ,דוסי ללוכ      
םייפוקסלט םירפת ,לזרב ,ריקה בגב      

65,800.00 1,400.00   47.00 .תוינכתה יפל ,םיזקנו ק"מ   
      
ןווגב ,תיעבט ןבאמ שאר יכבדנ     02.01.9001
,ע"וש וא "תיז ריב" גוסמ ,בהבהצ-םוח      
דוביעב ,םינוויכה לכמ תדבועמו תרסונמ      
,הזבוט םורו ,ינדי ינוויכ-וד שיטלט חלש      
ךרואבו דוביעה רחאל מ"ס 01 יבועב      
תכתמ יצוק םע ןוגיע ללוכ ,הנתשמ      
ןווגב ןבל טנמצ םע לוחיכו תנוולוגמ      

20,000.00  250.00   80.00 .תוינכתה יפל ,ןבאה רטמ   
      
גוסמ השק תיעבט ןבאב תוריק יופיח     02.01.9003
,תדבועמו תרסונמ ,ע"וש וא "תיז ריב"      
קדה םוקמב מ"ס 5 יבועב ,הזבוט      
תואפ דוביע ללוכ ,דוביעה רחאל רתויב      
תרישק ,ןוגיעו תנוולוגמ תשר ,)יבוע( דצ      
,ןבאה ןווגב ןבל טנמצ םע ,לוחיכו םינבא      

27,010.00  370.00   73.00 .תוינכתה יפל ר"מ   
112,810.00 1.2 קרפ 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

112,810.00 2 קרפ 20 כ"הס  
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035/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     035 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0102
יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ      
שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ      

26,943.00   12.83 2,100.00 .120.1.80 ףיעס יפל רטמ   
      
יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0117
ןפוד יבועב 8 גרד מ"מ 011 רטוק חישק      
לע אמייק רב ןומיס ללוכ מ"מ 2.3      
ןומיס טרסו לוורשה תווצק לש יעקרק      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת      

          38.48 08.1.021. רדח          
      
ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.0168
רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס 06 ימינפ      

12,828.00 1,069.00   12.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B גוסמ הסכמו  
      
06 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0192
הלוגע/תעבורמ תרגסמ רובע מ"ס      
תכתממ קוצי לוגע הסכמו תכתממ      

5,772.60  481.05   12.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.01.0258
252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      
מ"ס 001 קמועו מ"ס 04 בחורב      
תוברל שרדייש ינאכמ ילכ לכ תועצמאב      
לכב ,םיידי תדובעב וא תולעת-רפוח      

80,808.00   38.48 2,100.00 .עקרקה יגוס רטמ   
      
יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.01.0378
קוצי 'מ 01-9 הבוגב 063.1.80 ףיעס      

63,498.60 1,175.90   54.00 'פמוק .מ"ס 061/08/08 תודימב 03 -ב ןוטבמ  
189,850.20 ץוח תרואתל תונכה 10.80 כ"הס  

      
ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל       
      
יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     08.02.0087
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ      

209,545.38 3,880.47   54.00 'פמוק .'מ 9 וא 8.8 ךרואב 660.2.80  
      

209,545.38 20.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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036/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     036 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

209,545.38 מהעברה      
      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הדיחי עורז     08.02.0411

67,626.09  834.89   81.00 'פמוק 08.2.408  
277,171.47 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     08.03.0042

7,483.00  267.25   28.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     08.03.0045

8,894.08  342.08   26.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0126
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ      
תולצפמ תויפוס ללוכ 750.3.80      

123,088.00   50.24 2,450.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ רטמ   
      
05X4 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.03.0138
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ      
תולצפמ תויפוס ללוכ 750.3.80      

8,081.50  115.45   70.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ רטמ   
      
לכ ללוכ רואמל רפמא 08X3 היזכרמ     08.03.0297

26,725.00 26,725.00    1.00 'פמוק .טרפ יפל 972.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
08.03.0312 םגד nilssrG תמגודכ ימונורטסא ןועש    
    orp 257 otnelat רשואמ ע"ש וא,  
הרואת תיזכרמ חולב הנקתה תוברל      
םיינאכמה םייוניש לכ ללוכ ,תמייק      
הנקתהל  םישרדנה םיילמשחהו      

1,710.40 1,710.40    1.00 'פמוק .תמלשומ הלעפהו  
      
הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.03.0336
יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53 ךתחב      

68,085.50   27.79 2,450.00 723.3.80 ףיעס רטמ   
      
מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.03.0387
עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש ךרואבו      
04 רטוקב תימורט ןוטב תחוש תוברל      
שרדנה לכ ללוכ מ"ס 06 קמועבו מ"ס      

5,978.91  854.13    7.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל  
      
      
      

250,046.39 30.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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10/04/2022
דף מס':     037 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

250,046.39 מהעברה      
      
      
,םילגד 2-ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.03.0441
יונב 50.50.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל       
הרואתה דומע ומכ תכתמ גוס ותואמ      
עבצנ וב עבצל ההז עבצב עובצו ןוולוגמ      

6,638.76  122.94   54.00 'פמוק .טרפ יפל דומעה  
      
עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.03.0447
  קספמ תפסות תוברל 45PI ןיירושמ    
רפמא 61 יבטוק וד יטמטוא יצח  םרז      
שגמ לע דחא לודומ לעב א"ק 01      
2X3.YX2N 5 רוביח לבכו םירזיבא      
תוברל עקת תיבל דעו שגמהמ ר"ממ      
תעינמל ןוקיליס י"ע רוביחה  רוזא םוטיא      

7,677.72  142.18   54.00 'פמוק .םשג ימ תרידח  
      
י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.03.0459
  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה קדוב    
י.תב הרואתה ןקתמ תדימע לע ח"וד      

2,846.75 2,846.75    1.00 'פמוק .רואמל  
      
סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     08.03.0465
ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח      
תלבקל דע ולגתיו הדימב םייוקילה      
ילמשחה ןקתמה תוניקתל קדובה רושיא      
םאתהבו למשחה קוח יפל      
תדועת תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל      
תואצות םע ןקתמה לש הקידבו םושיר      

1,069.00 1,069.00    1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו הקידבה  
268,278.62 הרואת ירזיבא 30.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
08.04.0900 םגד W48 ,דל תובוחר תרואת ףוג    
    DEL 0001 ELLIUEF תרצותמ  
    XULES לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא  

437,400.00 8,100.00   54.00 .8100.400.80 ףיעס יפל שרדנה 'חי   
      
08.04.0905 םגד W64 ,דל תובוחר תרואת ףוג    
    DEL 007 ELLIUEF תרצותמ  
    XULES לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא  

183,600.00 6,800.00   27.00 .8100.400.80 ףיעס יפל שרדנה 'חי   
621,000.00 הרואת יפוג 40.80 כ"הס  

      
      

0019558-40:סקפ 1119558-40:לט  למרכה תריט 2 המזויה   םיסדנהמ  ל.א.ד  רנורג
 
 

038/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     038 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

7.8 ק ר פ  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0018
רוניצה  י"חח לש  םילבכ  רובע הנכומ      
תושירד יפל ןפוד יבועו ץניא 6 רטוקב      
טוח ללוכ מ"מ 7.7 למשחה תרבח      
ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 ןולינמ הכישמ      
אל י"חחו הדימב לעפוי הז ףיעס(      

79,524.00   66.27 1,200.00 .)תרנצ תקפסמ רטמ   
      
הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0021
רוניצה  י"חח לש  םילבכ  רובע הנכומ      
תושירד יפל ןפוד יבועו ץניא 8 רטוקב      
טוח ללוכ מ"מ 8.01 למשחה תרבח      
ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 ןולינמ הכישמ      
אל י"חחו הדימב לעפוי הז ףיעס(      

161,628.00  134.69 1,200.00 .)תרנצ תקפסמ רטמ   
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת לש הריפח     08.07.0033
לוח יוסיכו דופיר ללוכ ,םילכב וא/ו םיידיב      
חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ ,      
הריפחה המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      
תורוניצ 3-ל בחורו מ"ס 001 דע קמועב      
תחא תיקפוא הבכשב םיחנומ  6"      

28,860.00   38.48  750.00 .רוניצ אלל ריחמה רטמ   
270,012.00 7.8 קרפ 70.80 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת ל  ת ו ד ו ב ע  80.80 ק ר פ  ת ת       
ק ז ב  ת ר ב ח ל       
      
רטוקב םינק 2 תחנהל הלעת תריפח     08.08.0021
תוברל חישק C.V.P - מ )4"( מ"מ 011      
מ"ס 09 דע קמועב שרדנכ הכישמ טוח       
דופיר ,)םירסייפס( תוכומתה תוברל      
תרנצל לעמ מ"ס 03 לש לוח יולימו לוח      
טרפמה יפל לכה ינקת ןומיס טרסו      
,0701 קרפ קזב לש דחוימה ינכטה      
יפלו 40-30.20.80 - םיפיעס 80 טרפמו      

5,986.00   29.93  200.00 .עוצב טרפ רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

5,986.00 80.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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039/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     039 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

5,986.00 מהעברה      
      
      
ןליתאילופ תרנצ תחנהל הלעת תריפח     08.08.0048
.ק.י  גוסמ  מ"מ 05,04 57,36 םירטקב      
לש בוליש וא ,הכישמ טוח ללוכ 5.31 .ע      
,םינומט םילבכו  ןליתאלופ תרנצ       
תחא הבכשב םינק 4 דע חנות תרנצה      
קמועב תובכשה 'סמ לש הלבגה אלל      
  לוח יוסיכו לוח דופיר ללוכ מ"ס 001 דע    

39,605.50   41.69  950.00 .ןומיס  טרס  תוברל רטמ   
      
C.V.P מ"מ 011 4" רטוקב חישק רוניצ     08.08.0087
קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת יפל      
םימטאה רוביחה ירמוח לכ ללוכ      
טוח תוברל )םירסייפס( תוכומתה      
חנומ מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופ הכישמ      
דחוימ טרפמ יפל לכה הנכומ  הריפחב      

9,408.00   23.52  400.00 .עוציב טרפו 2701 קרפ קזב לש רטמ   
      
08.08.0093 5.31  .ע.ק.י  גוסמ ןליתאילופ רוניצ    
הכישמ טוח םע מ"מ 05 רטוקב      
לעב רוניצה מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופמ      
וא טסלפ רצמ תרצות םיינועבצ םיספ      
חנומקזב טרדנטסתבג ורטסלפ      
  עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב    
2701 קרפ קזב לש דחוימ ינכט טרפמו      

23,630.00   13.90 1,700.00 םוטיאה ירמוח לכ ללוכ רטמ   
      
רטוקו גוס לכמ השדח תרנצ רוביח     08.08.0156
טרפמ יפל םייק ףעס ןורא וא ,םייק אתל      
תויחנהו 0701,1701,2701 קרפ קזב      

1,101.08  550.54    2.00 'פמוק .רתאב חקפמה  
      
ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.08.0159
רובל ילדו גרס ,םינגוע ללוכ רזבואמ אל      
דמועה לעפממ ושכרי םיבוגה ,זוקינ      
קזב  טרפמ יפל הדובעה קזב חוקיפב      
תויחנהו 2701 0107, םיקרפ יללכה      
תודימב P גוסמ אתה רתאב חקפמה      
יתכרדמ הסכמ ללוכ מ"ס 501/58/58      

21,166.20 2,351.80    9.00 'פמוק .קזב טרדנטס  
      
      
      
      
      

100,896.78 80.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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040/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     040 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

100,896.78 מהעברה      
      
      
08.08.0900 5.31  .ע.ק.י  גוסמ ןליתאילופ רוניצ    
הכישמ טוח םע מ"מ 36 רטוקב      
לעב רוניצה מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופמ      
וא טסלפ רצמ תרצות םיינועבצ םיספ      
חנומקזב טרדנטסתבג ורטסלפ      
  עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב    
2701 קרפ קזב לש דחוימ ינכט טרפמו      

17,100.00   18.00  950.00 םוטיאה ירמוח לכ ללוכ רטמ   
117,996.78 קזב תרבחל תרושקתל תודובע 80.80 כ"הס  

      
ה מ כ ח  ר י ע ל  ת ו נ כ ה  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרנצ תחנהל הלעת תריפח 150.8.90     08.09.0051
  מ"מ 05,04 57,36 םירטקב ןליתאילופ    
וא ,הכישמ טוח ללוכ 5.31 .ע.ק.י גוסמ      
םילבכו  ןליתאלופ תרנצ לש בוליש      
םינק 4 דע חנות תרנצה ,םינומט      
'סמ לש הלבגה אלל תחא הבכשב      
ללוכ מ"ס 021 דע קמועב תובכשה      
  טרס  תוברל  לוח יוסיכו לוח דופיר    

48,000.00   40.00 1,200.00 .ןומיס רטמ   
      
.ע.ק.י  גוסמ ןליתאילופ רוניצ 390.8.80     08.09.0093
הכישמ טוח םע מ"מ 05 רטוקב 5.31      
לעב רוניצה מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופמ      
וא טסלפ רצמ תרצות םיינועבצ םיספ      
חנומקזב טרדנטסתבג ורטסלפ      
עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב      
2701 קרפ קזב לש דחוימ ינכט טרפמו      

42,900.00   13.00 3,300.00 םוטיאה ירמוח לכ ללוכ רטמ   
      
ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.09.0168
רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס 06 ימינפ      

7,000.00 1,000.00    7.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B גוסמ הסכמו  
      
הרקב את ריחמל תפסות 291.10.80      08.09.0192
תרגסמ רובע מ"ס 06 רטוקב      
לוגע הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ      

3,150.00  450.00    7.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B תכתממ קוצי  
      
      
      
      

101,050.00 90.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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041/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     041 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

101,050.00 מהעברה      
      
      
תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג 954.2.80      08.09.0459
,גג תוברל ,מ"ס 012/04/08 םינפ      

2,700.00 1,350.00    2.00 'פמוק סוסיבו הריפח ,םירבעמ  
103,750.00 המכח ריעל תונכה 90.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,848,059.07 תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 80 כ"הס  
0019558-40:סקפ 1119558-40:לט  למרכה תריט 2 המזויה   םיסדנהמ  ל.א.ד  רנורג

 
 

042/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     042 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
04 קרפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0400
עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא גוסמ      
ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב םע(      
6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב ,היצח      

4,515.30  150.51   30.00 .דוסי תוברל מ"ס ר"מ   
      
םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.01.0410
תמגודכ  ןבל ןווג תוברל מ"ס 6/02/02      

17,381.40  289.69   60.00 .ע"ש וא ןייטשרקא ר"מ   
      
תעפושמ וא הרשי הבחר הפש ןבא     40.01.0475
דוסי תוברל ,מ"0 05/52/03 תודימב      
הצק רובע .רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו      
תינוציח הרטעו העונת ייא ,הכרדמ      
תרצות הזאב ילב וא םע העונת לגעמב      

672,000.00  140.00 4,800.00 .ןייטשרקא רטמ   
      
לגעמב הרטעל המורט הפש ןבא     40.01.0540
םע  מ"ס  05/52/52 תודימב העונת      
שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס      

29,398.60  133.63  220.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש רטמ   
      
םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.01.0550
  תודימב הזפ אלל היצח רבעמב    
םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס 05/52/02      
וא ןייטשרקא לש שירח םגד תואפב ןטק      

11,545.20   96.21  120.00 ע"ש רטמ   
      
ללוכ 03-ב ןוטבמ העונת יא  הצק שאר     40.01.0570
ןליתאילופ תועירי ןויזה רודיסו הקפסא      
יא סוידר .ןוטבה ינפ תקלחהו ,תחתמ      

9,572.16  398.84   24.00 .'מ 5.1 ילמיסקמ 'חי   
      
ןבא" גוסמ ,מ"ס 7 יבועב תבלתשמ ןבא     40.01.9000
תרצות 04*01 תודימב "עבורה      
לייטקוק ןווגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      

252,120.00  165.00 1,528.00 םירופא ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תבלתשמ ןבא     40.01.9001
תרצות 02*02 תודימב "עוביר"      
לייטקוק ןווגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      

456,000.00  120.00 3,800.00 םירופא ר"מ   
      

1,452,532.66 10.04.20 קרפ תתב הרבעהל
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043/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     043 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
04 קרפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,452,532.66 מהעברה      
      
      
גוסמ ,מ"ס 6 יבועב תבלתשמ ןבא     40.01.9002
תרצות ,01*5.21 תודימב "וטנרט"      

364,320.00  132.00 2,760.00 ירכרוכ ןווגב ע"וש וא "ןייטשרקא" ר"מ   
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב תבלתשמ ןבא     40.01.9003
תרצות ,תונוש תודימב "תומר"      

101,422.00  157.00  646.00 ירכרוכ ןווגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" ר"מ   
      
,מ"ס 05/02/01 תודימב הבחר ןג ןבא     40.01.9010
תרצות ,ירכרוכ ןווגב "ןוטס רפוס" רמגב      
,ןוטב דוסי ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      

780,000.00  160.00 4,875.00 .תוינכתה יפל ןוגיעו ןבאה ןווגב לוחיכ רטמ   
      
העירי י"ע םיינפוא ליבש ןומיס     40.01.9020
לש 57/021 תודימב ,תיטסלפומרט      

4,000.00  200.00   20.00 ע"וש וא "לארשיל םינומיס" תרבח 'חי   
2,702,274.66 1.04 קרפ 10.04 כ"הס  

      
י נ ו ש א ר  ן ו נ כ ת  30.04 ק ר פ  ת ת       
1 ש י ב כ  ת ו א ל מ  ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע       
      
ןבאו השגנה ללוכ ,היצח רבעמ ןומיס     40.03.0003

11,000.00  200.00   55.00 .טלפמוק ,םירוויעל ןומיס ר"מ   
11,000.00 1 שיבכ תואלמ חותיפ תודובע ינושאר ןונכת 30.04 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  -  50.04 ק ר פ  ת ת       
      
,613 הטסורינמ ,םיילגר םע די זחאמ     40.05.0004
הטזור ,םולהי חודיקב ןוגיע ללוכ      
יפל דוסי וא ןוגיעה יוסיכל הטסורינמ      
ןרציה תויחנה יפל לכה .תוינכתה      
םירוגס םידומע יליפורפ ללוכ ,ותוירחאבו      

3,750.00  750.00    5.00 .ךתורמ הסכמב רטמ   
3,750.00 תונוש -  50.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,717,024.66 04 קרפ 04 כ"הס  
0019558-40:סקפ 1119558-40:לט  למרכה תריט 2 המזויה   םיסדנהמ  ל.א.ד  רנורג
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10/04/2022
דף מס':     044 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
14 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

14 ק ר פ  14 ק ר פ       
      
1.14 ק ר פ  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.01.0002
תקפסא ,מ"ס 04 קמועל חוחיתו שירח      
רושייו ר"מל רטיל 02 טסופמוק תענצהו      
םילכב שומיש ללוכ ריחמה .חטש ינפ      

91,008.00    6.00 15,168.00 .םיינדיו םיינכמ ר"מ   
      
)ןג תמדא( תאבומ הליתשל עקרק     41.01.0004
ללוכ תימוקמה המדאל תמאתומה      

242,000.00   80.00 3,025.00 .עקרק תקידב ללוכ ריחמה .רושייו רוזיפ ק"מ   
      
.םיבשע תליטקל רשואמ רמוחב סוסיר     41.01.0048
טרפמב שרדנה יפל השעת הרבדה      

39,800.00    2.00 19,900.00 .)לוחכה רפסה( יללכה ר"מ   
      
תמדא ו/וא ןוילע ףושיחמ המדא יופיח     41.01.9000

37,207.50   12.30 3,025.00 קמוע ק"מ   
      
הליתש תורוב לש הביצח וא הריפח     41.01.9020
מ"ס 002*001*051 לדוגב םיצעל      
יולימ ללוכ )תוינכתו טרפמ י"פע(      
סנולכב תורובה ןומיסו הירופ המדאב      
)תועיטנה דעומב םרותיא רשפאל ידכב(      

45,000.00  150.00  300.00 .תוינכתה יפל , 'חי   
      
ריחמה ,מ"ס 06 הבוגב םישרוש ליבגמ     41.01.9022
קפסה תויחנה יפל הנקתהו ,ךותיח ללוכ      

108,000.00   60.00 1,800.00 . רטמ   
563,015.50 1.14 קרפ 10.14 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
היקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה לכ      
'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה עוציבל      
לעו תיעקרק תתהתרנצה ירוביח לכ ,      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב ויהי תיעקרק      
      
41.02.0055 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ    

8,653.50    6.41 1,350.00 . רטמ   
8,653.50 20.14.20 קרפ תתב הרבעהל

0019558-40:סקפ 1119558-40:לט  למרכה תריט 2 המזויה   םיסדנהמ  ל.א.ד  רנורג
 

045/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     045 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
14 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

8,653.50 מהעברה      
      
      
41.02.0065 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ    

39,832.50   11.75 3,390.00 . רטמ   
      
41.02.0070 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ    

31,537.20   12.82 2,460.00 . רטמ   
      
41.02.0075 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ    

45,668.70   19.77 2,310.00 . רטמ   
      
41.02.0080 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ    

52,813.80   28.86 1,830.00 . רטמ   
      
41.02.0085 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ    

50,000.00   40.00 1,250.00 . רטמ   
      
גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ     41.02.0137

7,440.00   15.50  480.00 16 . רטמ   
      
גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ     41.02.0142

23,090.40  128.28  180.00 16 . רטמ   
      
מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.02.0144
ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ וא םיפטנ      
'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ , 'מ -3.0 5.0 לכ      

52,808.80    3.74 14,120.00 .עקרקל רטמ   
      

30,704.30   56.65  542.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.02.0160
      

1,523.25   60.93   25.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.02.0165
      

5,335.98   68.41   78.00 .תופטפט 03 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.02.0170
      
םילוורש      
      
,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה תנמטה      
      
גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש     41.02.0200

86,764.20   35.27 2,460.00 10. רטמ   
      
גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש     41.02.0220

7,616.25   60.93  125.00 10. רטמ   
      
      

443,788.88 20.14.20 קרפ תתב הרבעהל
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046/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     046 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
14 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

443,788.88 מהעברה      
      
      
מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     41.02.0235

8,658.00   48.10  180.00 .5.21 גרדב רטמ   
      
מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     41.02.0240

23,197.30   74.83  310.00 .5.21 גרדב רטמ   
      
לש  I BRP-02 םגד החיג ריטממ     41.02.0262
תמאות היפ ללוכ ע"ש וא רטנה      
ריטממה רוביחו היקשהה תינכותל      

41,978.44  176.38  238.00 .ומוקמל 'חי   
      
ע"ש וא SRP-04 םגד ירטור ריטממ     41.02.0270
תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

1,972.20  131.48   15.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו היקשהה 'חי   
      

4,874.64   64.14   76.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      
      
אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
יפל תולועפהה תא ףיסוהל שי תולעפה      
.תינכותב רטוקה      
      
ףוטפטל 2" רטוקב תכרעמ שאר     41.02.0295
רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל הרטמהו      
ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ יפל הייקשה      
םע םימ דמ,הזנורבמ ישאר ילוארדיה      
ןיטקמ,ןנסמ,רטמורדיה וא ילמשח טלפ      
י.ר.א תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש וא      
ירזיבאו ,הייזרב 4/3"זרב,דוקיפ ימל      

29,120.00 7,280.00    4.00 'פמוק ע"וש וא ןואסלפ גוסמ םירלודומ רוביח  
      
הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0360
ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2" רטוקב      
,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ      

16,170.00 1,470.00   11.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ תולצפתה  
      
הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0365
ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1 2/1" רטוקב      
,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ      

9,240.00  924.00   10.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ תולצפתה  
      
      

578,999.46 20.14.20 קרפ תתב הרבעהל
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047/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     047 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
14 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

578,999.46 מהעברה      
      
      
הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0370
ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1" רטוקב      
,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר םע הזנורבמ      

6,120.00  680.00    9.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו לופינממ תולצפתה  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     41.02.0390

1,260.00   70.00   18.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
תא ףיקמה ןוולוגמ קבח רובע תפסות     41.02.0396
היקשהה בשחמ/תכרעמה שאר ןורא      
תושרה תשירד יפל לוענמ ללוכ      

3,840.00  960.00    4.00 .תימוקמה 'חי   
      
"טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     41.02.0410
,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג םולב      
51 + תכרעמה שאר לדוג יפל תודימ      
לקוס ללוכ ,הקוזחתל חוור דצ לכב מ"ס      
ןוטב תקיצי ,ןוראה ןקתוי וילע םאות      
הנקתהל תושורדה תודובעה לכו לקוסל      

14,966.00 7,483.00    2.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,  
      
"טיילרוא" 2246/2 תכרעמ שארל ןורא     41.02.0415
,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג םולב      
51 + תכרעמה שאר לדוג יפל תודימ      
לקוס ללוכ ,הקוזחתל חוור דצ לכב מ"ס      
ןוטב תקיצי ,ןוראה ןקתוי וילע םאות      
הנקתהל תושורדה תודובעה לכו לקוסל      

21,807.60 7,269.20    3.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,  
      
לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.02.0430
,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 2"      
םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג ,הריפח      
םימה קפס תושירד יפל לכה ,םיפוגמ ,      

32,070.00 8,017.50    4.00 'פמוק .טרפ יפל  
      
בושחימ תכרעמ      
      
וא הלורוטומ גוסמ הייקשה בשחמ לכב      
זכרמל רודיש ללוכ ריחמה ע"ש וא םגא      
הייקשהה תרקב לש להנמה      
      
ויהי הייקשהה יבשחמ זראמ /ןורא      
םימל םימוטא      
      

659,063.06 20.14.20 קרפ תתב הרבעהל
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048/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     048 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
14 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

659,063.06 מהעברה      
      
      
תרצות תולעפה 8-ל הייקשה בשחמ     41.02.0448
, ןעטמ ללוכ ,ע"וש וא םגא וא הלורוטומ      
,בשחמה קפס י"ע םיקפוסמש, רבצמ      
את ןיפוליחל וא םידומע למשחל רוביח      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
הנגה ןוראב ,בשחמה קפס י"ע קפוסמש      
לע הלופכ הליענ לעב C - 45  גוסמ      
ןורא דצל יולת לע וא ןוטב תקיצי      
ךמסומ יאלמשח רושיא ללוכ ,הייקשהה      

26,938.80 13,469.40    2.00 'פמוק .למשחה ירוביחל  
      
תפסות רובע הייקשהה בשחמל תפסות     41.02.0450

  534.50  267.25    2.00 .תולעפה 8 לעמ הלעפה 'חי   
      
תרצות תולעפה 61-ל הייקשה בשחמ     41.02.0452
,ןעטמ ללוכ ,ע"וש וא םגא וא הלורוטומ      
,בשחמה קפס י"ע םיקפוסמש ,רבצמ      
את ןיפוליחל וא םידומע למשחל רוביח      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
הנגה ןוראב ,בשחמה קפס י"ע קפוסמש      
לע הלופכ הליענ לעב C - 45  גוסמ      
ןורא דצל יולת לע וא ןוטב תקיצי      
ךמסומ יאלמשח רושיא ללוכ ,הייקשהה      

31,428.60 15,714.30    2.00 'פמוק .למשחה ירוביחל  
      
:ללוכ הרקב תדיחיל יראלוס לנאפ     41.02.0468
וא תכרעמה שאר ןורא יבג לע הנקתה      
,רקבל לנפה רוביח ,ןוולוגמ דומע ג"ע      

8,530.60 2,132.65    4.00 'פמוק .הנשל תוירחאו Y.Y.N לבכ  
      
ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     41.02.0469
קזוחמ םידיאונולוס ספ לע ילוארדיה      

11,900.00  350.00   34.00 .ןוראל 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     41.02.0500

6,349.86  352.77   18.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב  
      
טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     41.02.0505

2,244.90  374.15    6.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה ללוכ  
      

746,990.32 20.14.20 קרפ תתב הרבעהל
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049/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     049 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
14 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

746,990.32 מהעברה      
      
      
מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.02.0530

52,915.50 1,763.85   30.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ ללוכ  
799,905.82 2.14 קרפ 20.14 כ"הס  

      
3.14 ק ר פ  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
.םינוש םינזמ ךרדמל אשד ידברמ     41.03.0012
,חטש ינפ רושייו חוחית - ללוכ ריחמה      
,טסופמוק ,ימיכ - םינשד תענצה רוזיפ      
,חטש ינפ רושיי ,םתענצהו סמת יטיא      
תייקשהו קודיה ,הסירפ םיקיזמב לופיט      

202,608.00   27.00 7,504.00 .התחנה ר"מ   
      
לכימב ,3 לדוג ,םייתנש-בר םיחמצ     41.03.0028

291,528.00   12.00 24,294.00 .ק"מס 008 - חפנב 'חי   
      
לכימב , 4 לדוג ,םייתנש-בר םיחמצ     41.03.0032

173,340.00   18.00 9,630.00 .רטיל 5.2 - חפנב 'חי   
      

116,220.00  390.00  298.00 'א הצובק ךותמ תוחפל 5.8 לדוג םיצע 'חי  41.03.0076
      

117,920.00  440.00  268.00 'ב הצובק ךותמ תוחפל 5.8 לדוג םיצע 'חי  41.03.0078
      
תוחפל 5.8 לדוג םיצע וא םיבכרומ םיצע     41.03.0080

9,800.00  490.00   20.00 'ג הצובק -  'חי   
      
'מ 0.3 עזג הבוג יוצמ רמת גוסמ לקד     41.03.0094
דעו עקרק ינפמ דודמ תוחפל      

192,500.00 3,500.00   55.00 .תופכה תופעתסהל 'חי   
      
םינוש םינזמ ,רגוב יאפוריא תיז ץע     41.03.0100
ינפמ 'מ 3.0 דודמ מ"ס 03 עזג רטוק      
.תוחפל 'מ 0.3 דלש הבוגבו ,עקרקה      
,ץעל טסופמוק רטיל 08 ללוכ ריחמה      
רוב יולימ תבורעתב בטיה בברועמ      

7,200.00 2,400.00    3.00 .העיטנה 'חי   
1,111,116.00 3.14 קרפ 30.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

2,474,037.32 14 קרפ 14 כ"הס  
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050/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     050 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
24 קרפ 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

24 ק ר פ  24 ק ר פ       
      
2.24 ק ר פ  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
םחש" תרצות 6111 ט"קמ "ןדע" לספס     42.02.9000

99,110.00 1,870.00   53.00 ע"וש וא "אכירא 'חי   
      
תרצות 0903 ט"קמ "ןדע" ןותפשא     42.02.9001

41,860.00 1,820.00   23.00 ע"וש וא "אכירא םחש" 'חי   
      
תרצות ,3602 ט"קמ "ןואיש" היזרב     42.02.9003

39,120.00 19,560.00    2.00 ע"וש וא "אכירא םחש" 'חי   
      
0994 ט"קמ ,"איבל" םגד םיינפוא ןקתמ     42.02.9004

8,250.00  550.00   15.00 ע"וש וא "אכירא םחש" תרצות , 'חי   
      
,הרואת םע "ןדע" םגד ,הסינכ םוסחמ     42.02.9005
וא אכירא םחש" תרצות ,0694 ט"קמ      

15,392.00  962.00   16.00 ע"וש 'חי   
203,732.00 2.24 קרפ 20.24 כ"הס  

      
6.24 ק ר פ  60.24 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב "קפוא" םגד תכתממ הלוגרפ     42.06.9000
תרצות ,8203 ט"קמ ,מ"ס 07.2*03.2      
לע הנקתה ללוכ ,ע"וש וא "בגש.םא.יא"      

425,000.00 2,500.00  170.00 .ןלבקה תויתשת ר"מ   
425,000.00 6.24 קרפ 60.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

628,732.00 24 קרפ 24 כ"הס  
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051/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     051 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
הלילסו רתאה חותיפ -  44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס ו  ר ת א ה  ח ו ת י פ  -  44 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  -  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
הפיח םגד ,העסמ לובגב ,הכלוה הקעמ     44.01.9000
ע"וש וא "תורדג ילרוא" לש 6004 ט"קמ      
ןווגב ,רונתב עובצו ןוולוגמ ,תכתממ ,      
םינווג ללוכ( לכירדאה תריחב י"פע      
,תוינכתה יפל ,ןוגיעו דוסי םע ,)םיילאטמ      
הסכמב םירוגס םידומע יליפורפ ללוכ      

9,780.00  326.00   30.00 .ךתורמ רטמ   
9,780.00 תונוש -  10.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

9,780.00 הלילסו רתאה חותיפ -  44 כ"הס  
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052/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     052 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  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  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.01.0025
תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ יוקינ      

116,431.92    3.96 29,402.00 .קוליסו יוניפ תוברל היחמצ ר"מ   
      
חטשהמ ןקוליסו תומייק תועלסמ קוריפ     51.01.0060

4,233.00   42.33  100.00 .חקפמה תוארוה יפל םוקמל ר"מ   
      
הנתשמ יבועב ןיוזמ ןוטב יחטשמ קוריפ     51.01.0090

2,653.20  132.66   20.00 .חטשהמ תלוספה קוליס ללוכ ר"מ   
      
יופינ ,ןוימ רחאל קר רשואי תלוספ יוניפ     51.01.0114
םירדלוב רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו      
,שרדנ םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו      
י"ע התדידמו דרפנב תלוספה םוריע      
ינפל זוחמה רושיא תלבקו רתאה דדומ      
.ק"מב םולשתהו הדידמה .יוניפה      
לכו הנמטהה תרגא תא ללוכ םולשתה      
קר היהי םולשת .תוולנה תואצוהה      
תודועתו תוינובשח תגצה ןתניהב      

127,500.00   85.00 1,500.00 .רשואמ הטילק רתאב הנמטהל ק"מ   
      
,עצמ( תוכרדמו םישיבכ הנבמ קוריפ     51.01.0120
מ"ס 08 דע יבועב )יולימו תיתשת      
הדידמל הריפח רובע .הריהז הריפחב      

4,812.00   16.04  300.00 .2 קרפ תת האר ק"מב ר"מ   
      
יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ     51.01.0130

10,264.00   12.83  800.00 . קוליסו רטמ   
      
תבלתשמ ןבא גוסמ ףוציר קוריפ     51.01.0160

54,802.00   49.82 1,100.00 .שדחמ ותבכרהו ר"מ   
      
ינש לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.01.0180
,דוסיהו דומעה קוריפ תוברל םידומע      

  237.10  118.55    2.00 .קוליסו יוניפ תוברל 'חי   
      
תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     51.01.0190

4,929.20  492.92   10.00 .הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש רטוק לכב 'חי   
      
ללוכ תרוקיב תחוש הסכמ תפלחה     51.01.0210
הסכמל םימייק )תעבט( תבשות      

4,745.85  949.17    5.00 .מ"ס 05 רטוקב ןוט 04 שיבכ תבשותו 'חי   
      

330,608.27 10.15.20 קרפ תתב הרבעהל
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053/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     053 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

330,608.27 מהעברה      
      
      
מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.01.0220
את הסכמ לש )הכמנה/ההבגה(      

6,406.05  427.07   15.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.01.0330

2,406.00   16.04  150.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
מ"נחב( MSLC ןוטבמ  והשלכ יולימ     51.01.0405
םיללחב ,תולעתב )הובג קזוח לעב      

28,542.00  285.42  100.00 .ק"מ 001 לעמ תומכ רובע ב"ויכו ק"מ   
      
תוברל אוהש גוס לכמ תשר רדג קוריפ     51.01.0440

2,544.00   25.44  100.00 .קוליסו יוניפ רטמ   
      
51 דע יבועב טלפסא יחטשמ קוריפ     51.01.0495

17,104.00   10.69 1,600.00 .קוליסו יוניפ ללוכ .מ"ס ר"מ   
      
יבועב טלפסא  לש ןידע ףוצרק/סופסיח     51.01.0510
.קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל מ"ס 1 דע      

57,523.20    4.28 13,440.00 .ר"מ 000,1 לעמ חטשל וניה ריחמה ר"מ   
      
5-1 יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.01.0520
ריחמה .קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל מ"ס      

12,270.60    8.02 1,530.00 .ר"מ 000,1 דע חטשל וניה ר"מ   
457,404.12 קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
ראווח ,תיסרח גוסמ תועקרקב הריפח     51.02.0040
יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה ללוכ      
וא/ו מ"ס 02 דע לש תובכשב רוזיפו      
רשואמ הכיפש רתאל רמוחה תרבעה      
לש עוציב תולובגמ שרדייש קחרמ לכמ      

63,296.00   19.78 3,200.00 חקפמה הרויש םוקמב וא/ו טקייורפה ק"מ   
      
עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.02.0070
הלבוה ללוכ .ק"מ 000,01 לעמ      
רמוחה תמאתהו יולימ יחטשל הרבעהו      
ןוילע הנבמכ טרפמה תושירדל םאתהב      
02 דע לש תובכשב רוזיפו ןותחת וא/ו      
הכיפש רתאל רמוחה תרבעה וא/ו מ"ס      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכמ רשואמ      

247,867.20   24.59 10,080.00 .טקייורפה לש עוציב ק"מ   
      

311,163.20 20.15.20 קרפ תתב הרבעהל
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054/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     054 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

311,163.20 מהעברה      
      
      
'מ 5.2 דע קמועל הריהז שושיג תריפח     51.02.0154
עקרק יגוס לכב ק"תת תויתשת רותיאל      
- םיידי תדובעו ה"מצ ילכ תועצמאב      
תוברל סרה לא הרוצב יוליגל םירישכמ      
םיידוחי םירישכמב שומישו רפע תוביאש      
תדידמ ,ךרוצה תדימב .אשונב      
י"ע )םוקימו םור( תויוקה תויתשתה      

21,380.00  213.80  100.00 .חטשב תויתשתה ןומיסו ,ךמסומ דדומ רטמ   
      
האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

91,035.00    2.89 31,500.00 .ףושיח/הריפח רחאל ר"מ   
      
מ''ס 04  קמועל תיתיסרח תיתש דוביע     51.02.0232
,רמוחה ןוסחא מ"ס 02 קמועל הריפח -      
02 קמועל הריפחה תיתחת תשירח      
יולימו ,שבכ ילגר שבכמב הקודיה מ"ס      
,)מ"ס 02(הרסוהש הבכשה לש רזוח      
טרופמכ .שבכ ילגר שבכמב הקודיהו      

30,591.60    9.62 3,180.00 . דחוימה טרפמב ר"מ   
      
,בוצח/רופח רמוחב לופיטל תפסות     51.02.0260
ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
םא( תלוספה תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ      
יולימכ רדגומה רמוחל ותמאתהו )הנשי      
15 קרפל םאתהב ןותחת יולימ ו/וא ןוילע      
תא תללוכ הדוסעה,דחוימה טרפמב      
ותלבוה ,ותסמעה ,רמוחה לש ונוסחיא      
,יולימה ירוזאל הסירג/הריפחה יחטשמ      
יללכה טרפמה יפל רקובמ קודיהו רוזיפ      
יפל םלושי .מ"ס 02 דע יבועב תובכשב      
תלעפה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ      
קר םלושיו פ"הנמ לוקישל הנותנ ףיעסה      
ןלוכ תולועפה לכ תא עציב ןלבקה םא      

156,600.00   14.50 10,800.00 ףיעסה רואיתב ראותמכ ק"מ   
610,769.80 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0010
קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דע הבכש      
דייפידומ יפל 001% לש רקובמ קודיהב      

1,862,398  130.42 14,280.00 .וטשאא ק"מ   
      
      

1,862,397.60 30.15.20 קרפ תתב הרבעהל
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055/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     055 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,862,397.60 מהעברה      
      
      
,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.03.0110
02 לש 'סקמ יבועב תובכשב רזופמ      
יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה רחאל מ"ס      
15 קרפ יללכה טרפמב שרדנה      
רמוח תוברל .)קודיהה ללוכ ריחמה(      
דרשמה י"ע רשואמה לעפממ רזחוממ      

170,163.42   64.14 2,653.00 .הביבסה תנגהל ק"מ   
      
,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.03.0112
חווטב םיקד תלוכת םע "יטרניא" םוטא      
רזופמ ,)002 הפנ רבוע( 52-81%      
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      
ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה טרפמב      

183,264.20   66.28 2,765.00 .)קודיהה ק"מ   
      
םוקמב וא רתאב ימוקמ רפעמ יולימ     51.03.0140
רפחנש ,ונממ מ"ק 5 דע קחורמה      
תובכשב רזופמ ,רחא הזוח תרגסמב      
קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב      
תופיפצ תגרד לכל רקובמ קודיהב      
15 קרפ יללכה טרפמה יפל תשרדנ      
ירוזאל הלבוה ,הסמעה ללוכ ריחמה(      

19,494.00   17.10 1,140.00 . )קודיהו רוזיפ ,יולימה ק"מ   
2,235,319.22 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 כ"הס  

      
ם י ד י ר ג ו א י ג  ,ת ו ע י ר י  40.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ו ו כ ו       
      
מ"ס51 הבוגב בווואג/אתואג תרווכ     51.04.0070
מ"ס 71 הבוגב 'א גוס עצמ יולימב      

212,400.00   72.00 2,950.00 קדוהמ ר"מ   
      
מ"ס51 הבוגב בווואג/אתואג תרווכ     51.04.0071
מ"ס 81 הבוגב 'א גוס עצמ יולימב      

218,300.00   74.00 2,950.00 קדוהמ ר"מ   
      
ןוירשל תילאיסקאיב דירגואיג תשר     51.04.0081
קזוחב ,ןליפורפילופמ היושע ,עקרק      
םינוויכה ינשב ההז ילמינימ  העירק      
רוביעבו m/NK 03 לש רועישב      
רועישב םינוויכה ינשב ההז ילאמיסכמ      

42,185.00   14.30 2,950.00 דחוימה טרפמל םאתהב ,%01 לש ר"מ   
472,885.00 תורווכו םידירגואיג ,תועירי 40.15 כ"הס  
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10/04/2022
דף מס':     056 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
םינטלוקל הנכהכ םילפינה תרנצ הצקב      
ןלבק י"ע אבה בלש תרגסמב ועצוביש      
תועצמאב רוגסל שרדנ ןלבקהש .רחא      
ללוכ םוטאו ףופצ חישק הטוי דב      
חיטבתש הרוצב רוזש טוח םע ותרישק      
. תרנצה ךותל םירמוח וסנכי אלש      
תטלפ לפינה הצקב םשוית דבל ףסונב      
ךתח ףקיהל רבעמ מ"מ 51 דיבל ץע      
תעב ןובשחב תחקל ןלבקה לע .רוניצה      
ליעל רומאהש טקייורפה רוחמת      
,הטוי ,ידבל - םירמוח תללוכ הדובעה(      
לולכ )המלשהל שורדה לכו רוזש טוח      
.םינטלוקל הנכהכ תרנצל הדיחי ריחמב      
)תויומכה בתכב 2300.60.15 ףיעס(      
      
04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0032

67,327.75  384.73  175.00 .'מ 0.2 דע קמועב 4 גרד מ"ס רטמ   
      
05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0056

183,392.44  595.43  308.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד מ"ס רטמ   
      
06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0116

136,976.00  782.72  175.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד מ"ס רטמ   
      
08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0176

194,621.63 1,208.83  161.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד מ"ס רטמ   
      
08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0196

141,711.99 1,300.11  109.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ קמועב 5 גרד מ"ס רטמ   
      
םירטקב זוקינ רוניצ רוביח רובע תפסות     51.06.0496

2,418.72  806.24    3.00 'פמוק .םייק אתל מ"ס 08 דע םינוש  
      
וק לע זוקינ את תמקה רובע תפסות     51.06.0500

  711.21  711.21    1.00 'פמוק .)דרפנב םלושי אתה( םייק  
      
001/001 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0516
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

21,914.50 4,382.90    5.00 'פמוק 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ  
      
      
      
      
      

749,074.24 60.15.20 קרפ תתב הרבעהל
0019558-40:סקפ 1119558-40:לט  למרכה תריט 2 המזויה   םיסדנהמ  ל.א.ד  רנורג

 
057/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     057 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

749,074.24 מהעברה      
      
      
001/001 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0520
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

24,587.00 4,917.40    5.00 'פמוק .'מ 52.2 דעו 'מ 57.1  לעמ  
      
001/001 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0522
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
דע קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

32,712.00 5,452.00    6.00 'פמוק 2.75  
      
51.06.0531 001/001 םינפ תודימב תעבורמ החוש    
'מ 52.2 דעו 'מ 00.1 לעמ קמועב ,מ"ס      
תשר עוציב תמלשהו םירוביח ללוכ      
    NRM ללוכ ,זוקינ תחושל המאתהב  
תוחיטב רדגב החושל ביבסמ רודיג      
םישורדה םירוביחה לכ תוברל תינמז      

6,500.00 6,500.00    1.00 'פמוק םלשומ רוביח עוציבל  
      
041/001 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0533
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

12,490.00 6,245.00    2.00 'פמוק 'מ 52.2 דעו 57.1  
      
51.06.0560 041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש    
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

7,215.75 7,215.75    1.00 'פמוק .'מ 52.2 דע 'מ 57.1  לעמ  
      
041/001 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0562
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

6,960.00 6,960.00    1.00 'פמוק 57.2 דעו 52.2  
      
041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0564
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
קמועב 004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

8,017.50 8,017.50    1.00 'פמוק .'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ  לעמ  
      
041/001 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0566
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

8,750.00 8,750.00    1.00 'פמוק 52.3 דעו 57.2  
      
      

856,306.49 60.15.20 קרפ תתב הרבעהל
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058/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     058 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

856,306.49 מהעברה      
      
      
051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0592
רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס      
קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

11,300.00 11,300.00    1.00 'פמוק .'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ  
      
הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     51.06.0664
041 הבוגב מ"ס 87/84 םינפ תודימב      
תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל רוח םע מ"ס      
    1-DM תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו לש  
םירמוח וא הדבכ לזרבמ תינקית תשרו      

50,098.56 2,087.44   24.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ 'חי   
      
תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.06.0668
תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84 םינפ      
    2-DM תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו לש  
וא הדבכ  לזרבמ 052C תינקית תשרו      
י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח      

43,258.56 1,802.44   24.00 489. 'חי   
      
לזרבמ D- 004 תינקת תשרו תרגסמ     51.06.0693
ףופכב םיבכרומ םירמוחמ וא הדבכ      

53,877.60 1,122.45   48.00 .984 י"ת תושירדל 'חי   
      
הפש ןבא רובע ןטלוק ריחמל תפסות     51.06.0712
העסימהמ מ"ס 01 הבוגב לזרב תקצימ      

23,090.40  481.05   48.00 'פמוק .ע"ש וא ןמפלוו לש LT-ZM-09 םגד  
      
םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     51.06.0828
.תוינכתב טרופמל םאתהב ןייוזמ ןוטבמ      

14,778.90 1,477.89   10.00 .ןויז תדלפ ללוכ ק"מ   
1,052,710.51 זוקינו לועית תודובע 60.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4,829,088.65 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  
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059/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     059 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
טלפסא תודובע 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  10.25 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב       
      
סג טגרגא םע מ"ס 7 יבועב 52 צ"את     52.01.0140
      ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג    

585,424.56   44.58 13,132.00 PG70-10. ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 8 יבועב 52 צ"את     52.01.0141
      ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג    

597,506.00   45.50 13,132.00 PG70-10. ר"מ   
      
םיינפוא יליבשל מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     52.01.0185
יטמולוד/יריג סג טגרגא םע ,םיפ"צשבו      

50,233.60   26.72 1,880.00 .01-86GP ןמוטיבו  'א גוס ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     52.01.0200
        ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג    

495,601.68   37.74 13,132.00 PG70-10. ר"מ   
1,728,765.84 תוכרדמו תועסימב תויטלפסא תובכש 10.25 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.02.0010

25,670.52    1.71 15,012.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 לש ר"מ   
      
תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     52.02.0020

18,253.48    1.39 13,132.00 ר''מ/רטיל 3.0 לש רועישב ר"מ   
      
טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.02.0040

4,704.00   23.52  200.00 .רוסינ ללוכ שדח רטמ   
48,628.00 תונוש 20.25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,777,393.84 טלפסא תודובע 25 כ"הס  
0019558-40:סקפ 1119558-40:לט  למרכה תריט 2 המזויה   םיסדנהמ  ל.א.ד  רנורג

 
060/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     060 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ  י ו ו ק  ע ו צ י ב ל  ם י ט ק י י ו ר פ  75 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ו י ת ש ת  ע ו צ י ב  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא ,הביצח / הריפח     57.01.0054
,5.21 גרד 001EP תורוניצ תחנהו      
04.1 עצוממ קמועב ,מ"מ 513 רטוקב      

249,400.00  580.00  430.00 .'מ רטמ   
      
רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא ,הביצח / הריפח     57.01.0056
,5.21 גרד 001EP תורוניצ תחנהו      
03.1 עצוממ קמועב ,מ"מ 052 רטוקב      

99,450.00  390.00  255.00 .'מ רטמ   
      
רטוקב ,זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא     57.01.0228

13,540.00 6,770.00    2.00 "10. 'חי   
      

4,550.00 4,550.00    1.00 .8" רטוקב ,זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 'חי  57.01.0229
      

  850.00  850.00    1.00 .21"-01" רטוקב ,םייק וקל תורבחתה 'חי  57.01.0274
      
תדימב ןגוא ללוכ ,רוביחל תפסות     57.01.0383
,לוגסקפ גוסמ ,יתכתמ לא וקל ,ךרוצה      
וא,תכתמל תכתמ לאמ ואו תכתמ לאל      

4,750.00  950.00    5.00 .מ"מ 513 רטוקל טסבסא 'חי   
      
תדימב ןגוא ללוכ ,רוביחל תפסות     57.01.0391
,לוגסקפ גוסמ ,יתכתמ לא וקל ,ךרוצה      
וא,תכתמל תכתמ לאמ ואו תכתמ לאל      

4,060.00  580.00    7.00 .מ"מ 09 רטוקל טסבסא 'חי   
      
תרצות ,טנרדיה תבכרהו הקפסא     57.01.0397
הווש וא ,3" רטוקב ,"בכוכה" וא ,"לאפר"      
רטוקב ,יתשורח ףקז ללוכ ,רשואמ ךרע      
עצבל ןלבקה לע ,הריבש ןקתמ םע ,4"      
,תופעתסה ךותיר ללוכ ,הדובעה תא      
לכ תקפסא תוברל ,ךרוצה תדימב      
,ןוגיע שוג תקיצי ,תרנצה ,םירזיבאה      
ןלבקה( "םרא" תרצות המודא הפיכ      
רטוקב ,רוניצ עטק ,רופחה עטקב קפסי      
דע ,תינוציח הפיטע ץוחו ןוטב םינפ ,4"      
בוליש ללוכה ,טרפ י"פע וא ,)א"מ 0.3      

15,650.00 3,130.00    5.00 .תיתכתמ לא תרנצ לש 'חי   
      
      
      
      

392,250.00 10.75.20 קרפ תתב הרבעהל
0019558-40:סקפ 1119558-40:לט  למרכה תריט 2 המזויה   םיסדנהמ  ל.א.ד  רנורג

 
061/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     061 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

392,250.00 מהעברה      
      
      
תרצות ,טנרדיה תבכרהו הקפסא     57.01.0399
וא 3X2," רטוקב ,"בכוכה" וא ,"לאפר"      
,יתשורח ףקז םע רשואמ ,ךרע הווש      
ןלבקה לע ,4" רטוקב ,הריבש ןקתמ      
,תופעתסה ךותיר ללוכ ,'בעה עצבל      
לכ תקפסא תוברל ,ךרוצה תדימב      
,ןוגיע שוג תקיצי ,תרנצה ,םירזיבאה      
לכה "םרא" תרצות תומודא תופיכ יתש      
ןלבקה( ב"צמה טרפה יפ לע השעי      
םינפ םע ,"4רטוקב ,רוניצ עטק קפסי      
רופחה עטקב ,תינוציח הפיטע ץוחו ןוטב      
וא ,)א"מ 0.3 דע רוניצ ךרוא כ"הס ,      
לא תרנצ לש בוליש ללוכה ,טרפ י"פע      

8,280.00 4,140.00    2.00 .תיתכתמ 'חי   
      
רטוקב ,ריוא םותסש תנקתהו הקפסא     57.01.0403
    "2, C-05-D, הווש וא "ירא" תרצות  
רתיו ירודכ ףוגמ ,רשואמ ךרע      

2,120.00 2,120.00    1.00 .טרפה י"פע ,םירזיבאה 'חי   
      
,תימורט החוש תחנהו הנקתה ,הקפסא     57.01.0435
,מ"ס 06 רטוקב הסכמו הרקת ללוכ      
לקשמל ,מ"ס 08 רטוקב ,םימ תחושל      
ללוכ 'מ 5.1 קמוע דע ,"ןוט 5.21" ינוניב      
תיצחמ דע ,ץצח עצמ ,הדירי יבלש      

2,560.00 1,280.00    2.00 .רוניצה רטוק 'חי   
      
,תימורט החוש תחנהו הנקתה ,הקפסא     57.01.0436
,מ"ס 06 רטוקב הסכמו הרקת ללוכ      
לקשמל ,מ"ס 001 רטוקב ,םימ תחושל      
ללוכ 'מ 5.1 קמוע דע ,"ןוט 5.21" ינוניב      
דע ,ץצח עצמתקפסא ,הדירי יבלש      

3,060.00 1,530.00    2.00 .רוניצה רטוק תיצחמ 'חי   
      
הרקת תחנהו הקפסא רובע תפסות     57.01.0446
.ב ,מ"ס 08 רטוקב ,םימ תחושל הסכמו      
5.21" ינוניב םוקמב ,"ןוט 04" דבכ .ב      

  440.00  220.00    2.00 ."ןוט 'חי   
408,710.00 םימ תויתשת עוציב 10.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

0019558-40:סקפ 1119558-40:לט  למרכה תריט 2 המזויה   םיסדנהמ  ל.א.ד  רנורג
 

062/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     062 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ י ל ש מ  ת ו ד ו ב ע  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
רובע החוש תחנה ריחמל תפסות     57.02.0007
קמועב םייק בויב וק לע החוש תנקתה      

1,000.00 1,000.00    1.00 .'מ 52.3 דע 'חי   
      
יבועב ,טלפסאמ הכרדמ / שיבכ ןוקית     57.02.0196
לכ עוציב ללוכ מ"ס 21 דע מ"ס 9 ןיב      
,הבטרהו קודיה ,תושרדנה תונכהה      
/ שיבכל םירשי םיווקב המאתהו רוסינ      
בחורל עצבתיןוקיתה( תמייק הכרדמ      
םירמוחה לכ תמלשה )החיתפה      
תרזחהו םיפסונ םיעצמ ,לוח ,םישרדנה      

25,500.00   60.00  425.00 .ותומדקל בצמה ר"מ   
      
לש תומכב ,MSLC-ב תולעת יולימ     57.02.0344

35,000.00  350.00  100.00 .ק"מ 02 לעמ ק"מ   
      
תיתחתב ,ןבא ירבש רוזיפו הקפסא     57.02.0345

17,250.00  150.00  115.00 .שארמ תויחנה יפ לע עצובי .הריפחה ק"מ   
78,750.00 תומילשמ תודובע 20.75 כ"הס  

      
ר ט ו ק ב  CVP, ת ר נ צ  50.75 ק ר פ  ת ת       
מ "מ  061      
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.05.0001
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 061 רטוקב  
קמועב ,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

1,680.00  140.00   12.00 .'מ 52.1 דע רטמ   
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.05.0002
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 061 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

3,520.00  160.00   22.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש םיקמועב רטמ   
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.05.0003
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 061 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

  900.00  180.00    5.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש םיקמועב רטמ   
6,100.00 מ"מ 061 רטוקב CVP, תרנצ 50.75 כ"הס  
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063/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     063 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ט ו ק ב  CVP, ת ר נ צ  60.75 ק ר פ  ת ת       
מ "מ  002      
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.06.0001
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 002 רטוקב  
קמועב ,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

7,650.00  170.00   45.00 .'מ 52.1 דע רטמ   
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.06.0002
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 002 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

9,500.00  190.00   50.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש םיקמועב רטמ   
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.06.0003
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 002 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

37,800.00  210.00  180.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש םיקמועב רטמ   
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.06.0004
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 002 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

3,450.00  230.00   15.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש םיקמועב רטמ   
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.06.0005
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 002 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

1,250.00  250.00    5.00 .'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש םיקמועב רטמ   
59,650.00 מ"מ 002 רטוקב CVP, תרנצ 60.75 כ"הס  

      
ר ט ו ק ב  CVP, ת ר נ צ  70.75 ק ר פ  ת ת       
מ "מ  052      
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.07.0002
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 052 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

32,200.00  230.00  140.00 .'מ 57.1-ל 'מ 62.1 ןיבש םיקמועב רטמ   
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.07.0003
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 052 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

32,500.00  250.00  130.00 .'מ 52.2-ל 'מ 67.1 ןיבש םיקמועב רטמ   
      
, CVP יושע ,רוניצ תחנהו הקפסא     57.07.0004
    8-NS י"ת יפל רצוימ( מ"מ 052 רטוקב  
,םיטרפמב טרופמכ לכה ,)488      

5,400.00  270.00   20.00 .'מ 57.2-ל 'מ 62.2 ןיבש םיקמועב רטמ   
70,100.00 מ"מ 052 רטוקב CVP, תרנצ 70.75 כ"הס  
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064/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     064 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  97.75 ק ר פ  ת ת       
מ "ס  001 ר ט ו ק ב  ,ה ר ק ב  ת ח ו ש       
      
ןוטבמ הרקב תחוש תחנהו תקפסא     57.79.0001
וא/ו הריפח ללוכ מ"ס 001 רטוקב      
םאתהב תוימורט תוילוח היושע ,הביצח      
תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל      
ןיבו תוילוחהןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט      
ןוראווצ ,הרקתהו הנוילעה הילוחה      
דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה      
,ןוטבמ יתשורח קי'צנב וא קי'צנבה      
וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ      
תימורט הרקת ,ךרוצה יפל רפסמבע"ש      
חתפ םע ).י.ת פ"ע( הסכמ וא/ו תינוניב      
06 רטוקב ינוניב ב-ב הסכמו תרגסמ      
521 דע אתה קמוע ,ינוניב סמועל מ"ס      

6,460.00 3,230.00    2.00 .מ"ס 'חי   
      
ןוטבמ הרקב תחוש תחנהו תקפסא     57.79.0002
וא/ו הריפח ללוכ מ"ס 001 רטוקב      
םאתהב תוימורט תוילוח היושע ,הביצח      
תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל      
ןיבו תוילוחהןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט      
ןוראווצ ,הרקתהו הנוילעה הילוחה      
דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה      
,ןוטבמ יתשורח קי'צנב וא קי'צנבה      
וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ      
תימורט הרקת ,ךרוצה יפל רפסמבע"ש      
חתפ םע ).י.ת פ"ע( הסכמ וא/ו תינוניב      
06 רטוקב ינוניב ב-ב הסכמו תרגסמ      
62.1 ןיבש םיקמועב ,ינוניב סמועל מ"ס      

18,650.00 3,730.00    5.00 .'מ 57.1-ל 'מ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

25,110.00 97.75.20 קרפ תתב הרבעהל
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065/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     065 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

25,110.00 מהעברה      
      
      
ןוטבמ הרקב תחוש תחנהו תקפסא     57.79.0003
וא/ו הריפח ללוכ מ"ס 001 רטוקב      
םאתהב תוימורט תוילוח היושע ,הביצח      
תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל      
ןיבו תוילוחהןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט      
ןוראווצ ,הרקתהו הנוילעה הילוחה      
דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה      
,ןוטבמ יתשורח קי'צנב וא קי'צנבה      
וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ      
תימורט הרקת ,ךרוצה יפל רפסמבע"ש      
חתפ םע ).י.ת פ"ע( הסכמ וא/ו תינוניב      
06 רטוקב ינוניב ב-ב הסכמו תרגסמ      
67.1 ןיבש םיקמועב ,ינוניב סמועל מ"ס      

42,700.00 4,270.00   10.00 .'מ 52.2-ל 'מ 'חי   
      
ןוטבמ הרקב תחוש תחנהו תקפסא     57.79.0004
וא/ו הריפח ללוכ מ"ס 001 רטוקב      
םאתהב תוימורט תוילוח היושע ,הביצח      
תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ ,טרפל      
ןיבו תוילוחהןיב םימטא ,תוילוח ,תימורט      
ןוראווצ ,הרקתהו הנוילעה הילוחה      
דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה      
,ןוטבמ יתשורח קי'צנב וא קי'צנבה      
וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ      
תימורט הרקת ,ךרוצה יפל רפסמבע"ש      
חתפ םע ).י.ת פ"ע( הסכמ וא/ו תינוניב      
06 רטוקב ינוניב ב-ב הסכמו תרגסמ      
62.2 ןיבש םיקמועב ,ינוניב סמועל מ"ס      

13,920.00 4,640.00    3.00 .'מ 57.2-ל 'מ 'חי   
      
אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות     57.79.0021
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב      
הדבכ תימורט הרקת תנקתהו הקפסא      
מ"ס 06 רטוקב הסכמו תרגסמ םע      
תרגסמ םע הרקת םוקמב ,דבכ סמועל      

9,200.00  460.00   20.00 .ינוניב סמועל הסכמו 'חי   
90,930.00 מ"ס 001 רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא 97.75 כ"הס  
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066/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     066 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  08.75 ק ר פ  ת ת       
מ "ס  521 ר ט ו ק ב  ,ה ר ק ב  ת ח ו ש       
      
רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא     57.80.0006
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,מ"ס 521      
,טרפל םאתהב תוימורט תוילוח היושע      
תימורט תיתחת ,הזר ןוטב חטשמ ללוכ      
ןיבו תוילוחה ןיב םימטא ,תוילוח ,      
ןוראווצ ,הרקתהו הנוילעה הילוחה      
דוביע ,הדירי יבלש ,ןייוזמ ןוטבמ ההבגה      
,ןוטבמ יתשורח קי'צנב וא ,קי'צנבה      
וא "ביבוטיא" גוסמ םישימג םירבחמ      
הרקת ,ךרוצה יפל רפסמב ע"ש      
).י.ת פ"ע( הסכמ וא/ו תינונב תימורט      
ינוניב .ב.ב הסכמו תרגסמ חתפ םע      
,ינוניב סמועל םימיאתמ מ"ס 06 רטוקב      

7,520.00 7,520.00    1.00 'מ 52.3-ל 'מ 67.2 ןיבש םיקמועב 'חי   
      
אתל תמלשומ תכרעמל ריחמ תפסות     57.80.0042
לבא ,ל"נכ הדובעה לכ עוציבו תרוקיב      
הדבכ תימורט הרקת תנקתהו הקפסא      
מ"ס 06 רטוקב הסכמו תרגסמ םע      
תרגסמ םע הרקת םוקמב ,דבכ סמועל      

  610.00  610.00    1.00 .ינוניב סמועל הסכמו 'חי   
8,130.00 מ"ס 521 רטוקב ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא 08.75 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  09.75 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב תובכשב רזופמ 'ב גוס עצמ     57.90.0010
קודיהה רחאל מ"ס 02 דע הבכש      
דייפידומ יפל %001 לש רקובמ קודיהב      

45,600.00   76.00  600.00 .וטשאא ק"מ   
      

40,000.00 40,000.00    1.00 4W טרפ יפל טלפמוק הדידמ תכרעמ 'חי  57.90.0030
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

85,600.00 09.75.20 קרפ תתב הרבעהל
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067/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     067 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ
םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

85,600.00 מהעברה      
      
      
,בוצח/רופח רמוחב לופיטל תפסות     57.90.0260
ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
םא( תלוספה תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ      
יולימכ רדגומה רמוחל ותמאתהו )הנשי      
15 קרפל םאתהב ןותחת יולימ ו/וא ןוילע      
תא תללוכ הדוסעה,דחוימה טרפמב      
ותלבוה ,ותסמעה ,רמוחה לש ונוסחיא      
,יולימה ירוזאל הסירג/הריפחה יחטשמ      
יללכה טרפמה יפל רקובמ קודיהו רוזיפ      
יפל םלושי .מ"ס 02 דע יבועב תובכשב      
תלעפה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ      
קר םלושיו פ"הנמ לוקישל הנותנ ףיעסה      
ןלוכ תולועפה לכ תא עציב ןלבקה םא      

44,950.00   14.50 3,100.00 ףיעסה רואיתב ראותמכ ק"מ   
130,550.00 תונוש 09.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

852,920.00 םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 כ"הס  
15249845.54 105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ כ"הס
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068/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 
 

 

10/04/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     068 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ     
    
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                      5,396,000.00 ןוטב-רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20 קרפ תת    
ןיוזמ            
    

                       136,500.00 תומילשמ תודובע 68.20 קרפ תת    
    

           5,532,500.00 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס              
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                      1,062,000.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

           1,062,000.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס              
    
תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 80 קרפ      
    

                        45,600.00 ץוח תרואתל תונכה 10.80 קרפ תת    
    

                         2,886.30 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 קרפ תת    
    

                        38,227.30 הרואת ירזיבא 30.80 קרפ תת    
    

                       466,603.50 למשח תרבחל תונכה 70.80 קרפ תת    
    

                       113,318.00 טוהו קזב תודובע 80.80 קרפ תת    
    

                        57,600.00 המכח ריעל תונכה 90.80 קרפ תת    
    

            724,235.10 תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 80 כ"הס              
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                       304,800.00 ןוניג תודובע 30.14 קרפ תת    
    

            304,800.00 ןוניג תודובע 14 כ"הס              
    
תניירושמ עקרק תוריק 34 קרפ      
    

                      10,318,860.00 עקרקמ םיכמות תוריק 10.34 קרפ תת    
תניירושמ            
    

           10,318,860.00 תניירושמ עקרק תוריק 34 כ"הס              
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10/04/2022
דף מס':     069 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                       199,500.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

            199,500.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס              
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

                      1,392,808.25 קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                      9,582,247.60 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                      5,228,137.50 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 קרפ תת    
    

                      3,467,289.00 תורווכו םידירגואיג ,תועירי 40.15 קרפ תת    
    

                      7,129,269.93 זוקינו לועית תודובע 60.15 קרפ תת    
    

           26,799,752.28 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס              
    
טלפסא תודובע 25 קרפ      
    

                      1,418,113.50 תועסימב טלפסא תובכש 10.25 קרפ תת    
תוכרדמו            
    

                        56,217.00 תונוש 20.25 קרפ תת    
    

           1,474,330.50 טלפסא תודובע 25 כ"הס              
    
םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ      
    

                      2,289,210.00 םימ תויתשת עוציב 10.75 קרפ תת    
    

                        50,080.00 תומילשמ תודובע 20.75 קרפ תת    
    

                        80,200.00 מ"מ 061 רטוקב CVP, תרנצ 50.75 קרפ תת    
    

                       896,750.00 מ"מ 002 רטוקב CVP, תרנצ 60.75 קרפ תת    
    

                        53,530.00 מ"מ 052 רטוקב CVP, תרנצ 70.75 קרפ תת    
    

                         7,750.00 002 רטוקב ,ןליתאילופ תורוניצ 64.75 קרפ תת    
מ"מ            
    

                        13,500.00 052 רטוקב ,ןליתאילופ תורוניצ 84.75 קרפ תת    
מ"מ            
    

                       546,980.00 ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא 97.75 קרפ תת    
מ"ס 001 רטוקב            
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10/04/2022
דף מס':     070 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                       333,300.00 ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא 08.75 קרפ תת    
מ"ס 521 רטוקב            
    

                       183,930.00 ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא 18.75 קרפ תת    
מ"ס 051 רטוקב            
    

                      2,070,716.50 תונוש 09.75 קרפ תת    
    

           6,525,946.50 םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 כ"הס              
    
םיחודיק 78 קרפ      
    

                        59,410.00 יקפוא חודיק 10.78 קרפ תת    
    

             59,410.00 םיחודיק 78 כ"הס              
53,001,334.38 1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 כ"הס                        

    
םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ     
   500+501    
    
2 קרפ 20 קרפ      
    

                       112,810.00 1.2 קרפ 10.20 קרפ תת    
    

            112,810.00 2 קרפ 20 כ"הס              
    
תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 80 קרפ      
    

                       189,850.20 ץוח תרואתל תונכה 10.80 קרפ תת    
    

                       277,171.47 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 קרפ תת    
    

                       268,278.62 הרואת ירזיבא 30.80 קרפ תת    
    

                       621,000.00 הרואת יפוג 40.80 קרפ תת    
    

                       270,012.00 7.8 קרפ 70.80 קרפ תת    
    

                       117,996.78 קזב תרבחל תרושקתל תודובע 80.80 קרפ תת    
    

                       103,750.00 המכח ריעל תונכה 90.80 קרפ תת    
    

           1,848,059.07 תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 80 כ"הס              
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071/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     071 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

04 קרפ 04 קרפ      
    

                      2,702,274.66 1.04 קרפ 10.04 קרפ תת    
    

                        11,000.00 חותיפ תודובע ינושאר ןונכת 30.04 קרפ תת    
1 שיבכ תואלמ            
    

                         3,750.00 תונוש -  50.04 קרפ תת    
    

           2,717,024.66 04 קרפ 04 כ"הס              
    
14 קרפ 14 קרפ      
    

                       563,015.50 1.14 קרפ 10.14 קרפ תת    
    

                       799,905.82 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                      1,111,116.00 3.14 קרפ 30.14 קרפ תת    
    

           2,474,037.32 14 קרפ 14 כ"הס              
    
24 קרפ 24 קרפ      
    

                       203,732.00 2.24 קרפ 20.24 קרפ תת    
    

                       425,000.00 6.24 קרפ 60.24 קרפ תת    
    

            628,732.00 24 קרפ 24 כ"הס              
    
הלילסו רתאה חותיפ -  44 קרפ      
    

                         9,780.00 תונוש -  10.44 קרפ תת    
    

              9,780.00 הלילסו רתאה חותיפ -  44 כ"הס              
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

                       457,404.12 קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                       610,769.80 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                      2,235,319.22 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 קרפ תת    
    

                       472,885.00 תורווכו םידירגואיג ,תועירי 40.15 קרפ תת    
    

                      1,052,710.51 זוקינו לועית תודובע 60.15 קרפ תת    
    

           4,829,088.65 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס              
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072/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     072 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

טלפסא תודובע 25 קרפ      
    

                      1,728,765.84 תועסימב תויטלפסא תובכש 10.25 קרפ תת    
תוכרדמו            
    

                        48,628.00 תונוש 20.25 קרפ תת    
    

           1,777,393.84 טלפסא תודובע 25 כ"הס              
    
םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ      
    

                       408,710.00 םימ תויתשת עוציב 10.75 קרפ תת    
    

                        78,750.00 תומילשמ תודובע 20.75 קרפ תת    
    

                         6,100.00 מ"מ 061 רטוקב CVP, תרנצ 50.75 קרפ תת    
    

                        59,650.00 מ"מ 002 רטוקב CVP, תרנצ 60.75 קרפ תת    
    

                        70,100.00 מ"מ 052 רטוקב CVP, תרנצ 70.75 קרפ תת    
    

                        90,930.00 ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא 97.75 קרפ תת    
מ"ס 001 רטוקב            
    

                         8,130.00 ,הרקב תחוש תחנהו הקפסא 08.75 קרפ תת    
מ"ס 521 רטוקב            
    

                       130,550.00 תונוש 09.75 קרפ תת    
    

            852,920.00 םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 כ"הס              
15,249,845.54 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 כ"הס                        

   500+501    
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073/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     073 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ    
   

           5,532,500.00 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

           1,062,000.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

            724,235.10 תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 80 קרפ   
   

            304,800.00 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

           10,318,860.00 תניירושמ עקרק תוריק 34 קרפ   
   

            199,500.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

           26,799,752.28 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

           1,474,330.50 טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

           6,525,946.50 םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ   
   

             59,410.00 םיחודיק 78 קרפ   
   

53,001,334.38 1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 כ"הס             
   
105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ    
   

            112,810.00 2 קרפ 20 קרפ   
   

           1,848,059.07 תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 80 קרפ   
   

           2,717,024.66 04 קרפ 04 קרפ   
   

           2,474,037.32 14 קרפ 14 קרפ   
   

            628,732.00 24 קרפ 24 קרפ   
   

              9,780.00 הלילסו רתאה חותיפ -  44 קרפ   
   

           4,829,088.65 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

           1,777,393.84 טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

            852,920.00 םימ יווק עוציבל םיטקייורפ 75 קרפ   
   

15,249,845.54 105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 כ"הס             
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074/...   248 2V-קובץ: ק. אתא - כ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב



 
 

 
10/04/2022
דף מס':     074 הרקבל - 842-כ - 'א בלש - עוציב זרכמ

  
הנבמ ךס  

53,001,334.38 1 שיבכ טעמל 'א בלשב םישיבכה לכ 10 הנבמ  
  

15,249,845.54 105+005 םיפ"צש ,אלמ עוציב - 10 שיבכ 20 הנבמ  
 

  
לכה ךס  

68,251,179.92  יללכ כ"הס  
 11,602,700.59 מ"עמ %71  
 79,853,880.51 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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