
מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת

 

07/02/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     001 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ע ה  00 ק ר פ       
      
הרעה      
      
עוציבל סחייתמ הז תויומכ בתכ      
םישיבכב תויקלח הלילס תודובע      
תודובע תללוכ הדובעה .5,4,3,2,1      
תוכרדמ עוציב ,זוקינו הלילס ,רפע      
טלפסא תבכש עוציב אלל .טלפסא      
םישיבכב הנוילע      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הרעה 00 כ"הס           
קובץ: 1160-1   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     002 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  1.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
      
אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהמ ערוג וניאו ,דבלב יתיצמת      
זרכמל דחוימה טרפמהו 80 ינכטה      
.הז      
      
ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו דויצ      
יטנוולרה ינכטה טרפמב טוריפ      
.הז זרכמל      
      
יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב ןייוצמה      
      
םיליבומ      
      
ללוכ הנכומ הריפחב תרנצה לכ      
יפל ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח      
.80 טרפמ      
      
למשח ילבכ רבעמל      
.רטוקו גוס לכב םיפיפכ\םיחישק      
      
תירושרש תרנצ      
      
08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.100
וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ מ"מ      

29,040          13.20 2,200.00 רטמ .ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ  
      
םילוורש      
      
יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.1.165
ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוקב חישק      
ינקת ןומיס טרס ללוכ מ"מ 6.3      
תודוקנב אמייק רב יעקרק לע ןומיסו      
רבעמ רטמ 1 דע םילוורשה םויס      

16,368          26.40   620.00 רטמ .שיבכה הצקל  
      
הרקב יאת      
      
      
      
      

1.80.10 קרפ תתב הרבעהל     45,408
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-1   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     003 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         45,408  

      
      
הביצח/הריפח ללוכ ריחמה      
טלפמוק ינוניב גוסמ ןוטבמ הסכמה      
יפלו 282080 ףיעס 80 טרפמ יפל      
.עוציב טרפ      
      
08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.1.215
הסכמ ללוכ ,מ"ס 001 קמועב מ"ס      

28,842.50   1,153.70    25.00 פמוק 521B 984  י"ת יפל.  
      
ימורט את ,םילבכל הרקב את     08.1.245
,מ"ס 031 קמועבו מ"ס 001 רטוקב      
תבכש ללוכ הביצח\הריפח ללוכ       
גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח      
    521B  טוליש ללוכ 984 י"ת יפל  
למס ללוכ ,תרוקיבה את דועי      
תקיציב עובט תימוקמה תושרה      
51  םוינימולא תיקסיפ ג"ע הסכמה      

 2,840.60   1,420.30     2.00 פמוק .רטוק מ"ס  
      
רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.1.255
ןיממ הסכמו הרקית רובע מ"ס 08      
    052C למס ללוכ ,984 י"ת יפל  
תקיציב עובט תימוקמה תושרה      
51  םוינימולא תיקסיפ ג"ע הסכמה      

 7,765         310.60    25.00 פמוק .רטוק מ"ס  
      
רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.1.260
הסכמו הרקית רובע מ"ס 001      
ללוכ ,984 י"ת יפל 052C ןיממ      
עובט תימוקמה תושרה למס      
תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב      

 1,997.50     399.50     5.00 פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא  
      
יולימו תוריפח      
      
יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
ותומדקל חטשה תרזחה הריפחה      
.רוניצ ללוכ אל ,המדא יפדוע קוליסו      
      
ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
    .08014,08015  
      
הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ      
      
      
      
      
      

86,853.60 1.80.10 קרפ תתב הרבעהל
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-1   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     004 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
86,853.60 מהעברה      

      
      
4 דע ךרואב תינדי שושיג תריפח     08.1.320
5.1 קמועל 'מ 6.0 בחורו 'מ      
תורחא תוכרעמ וא םילבכ יוליגל 'מ      
יעקרק לע + ןומיסב םנומיסו      
םושירו ךמסומ דדומ י"ע התדידמו      
בצמה תרזחהו לוחב יוסיכ .הפמב      

 2,442         488.40     5.00 פמוק .ותומדקל  
      
וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.1.325
םיידיב וא םילכב תרושקת תורוניצל      
הריפחו יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ      
קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,      
דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע      

73,920          44 1,680.00 רטמ .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 09  
      
תנצל הלעת לש הביצח וא הריפח     08.1.330
וא לעמ עקרקה יגוס לכ םילבכ וא      
,קזב וק ,םימ ריבעמ( לושכמ חתמ      
)...וכו זג,קלד תרנצ םימ תרנצ      
לש ובחורל מ"ס 04 בחורב      
תירושרש תרנצ תחנהל ,לושכמה      
תרנצה תנגהל ןוטב תקיצי ללוכ      
טלפמוק ,תוינכותל םאתהב      
קוחב שרדנכ תוחיטב יקחרמבו      

   977         195.40     5.00 פמוק .תינכדעה ותרודהמב למשחה  
      
םילבכ תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.1.340
מ"ס 001 קמועב םיידיב וא םילכב      

15,004          48.40   310.00 רטמ .4"  לש םינק 4 תחנהל בחורו  
      
בחורב ליבש\הכרדמ תחיתפ     08.1.375
מ"ס 051 דע קמועבו מ"ס 06-04      
הביצח ללוכ תורוניצ תחנה ךרוצל      
יפל עצמה תובכשב הלעתה יולימו      
ןוקית ,חקפמה תויחנה      
בצמה תרזחהו ליבש/הכרדמה      

   713          71.30    10.00 רטמ .טלפסא וא ףוציר ללוכ ותומדקל  
      
קל בצמה תרזחהו םייק שיבכ תיצח     08.1.385

 2,306         115.30    20.00 רטמ .םוקישו רוסינ ללוכ ותומד  
      
תודוסי      
      
,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי      
דוסי תקראהו דוסי יגרב תוברל      
יטרפב שרדנכ רבעמ ילוורשו      
.עוציבה      
      
      

182,215.60 1.80.10 קרפ תתב הרבעהל
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-1   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     005 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
182,215.60 מהעברה      

      
      
ח"ע עוציב ןונכת ללוכ ףיעסה      
סדנהמ יתורש תרכשה  ןלבקה      
רודמב םושר רוטקורטסנוקו סוסיב      
לש תודוסי ןונכתב ןויסינ לעב םינבמ      
ןקת לע םינותנה תא ,רואמ ידומע      
ןרצימ ןלבקה לבקי ילארשי      
.למשחה ןנכתמ ךרד םידומעה      
      
לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה      
םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות      
ראש לכו דוסי תקראה םיכתורמו      
םישורדה םירמוחהו תודובעה      
ףיעס 80 טרפמ יפל .טלפמוק      
.עוציב טרפ יפל .25080      
      
'מ 5-4 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.1.440
תודימב 03 - ב ןוטבמ קוצי      
דוסי תקראה ללוכ .מ"ס 08/06/06      

 8,518.40     532.40    16.00 פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב  
      
'מ 01-9 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.1.455
תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי      
תקראה ללוכ ,מ"ס 061/08/08      

27,561.60   1,020.80    27.00 פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
218,295.60 ץוח תרואתל תונכה 1.80 כ"הס  

      
ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  2.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל       
      
,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
      
אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהמ ערוג וניאו ,דבלב יתיצמת      
זרכמל דחוימה טרפמהו 80 ינכטה      
.הז      
      
ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו דויצ      
יטנוולרה ינכטה טרפמב טוריפ      
.הז זרכמל      
      
יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב ןייוצמה      
      
      
      

2.80.10 קרפ תתב הרבעהל         
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קובץ: 1160-1   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     006 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה               

      
      
גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
ןרציה םעטמ C.O.C תדועת      
לש חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ      
      
ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
םינקתה      
      
לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.2.210
וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח      
ללוכ םח ץבאב לובט 'מ 01 ךרואב      
הטלפ ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבא יאת 2 הנכה ,דומעה ףוגל      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו      
ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
רחבנה הרואתה ףוגל םיאתתש      
לכל דיחא עבורמ ךתח לעב דומעה      
תוברל  מ"ס 51x51 תודימב וכרוא      

44,378       4,437.80    10.00 'חי .דנז לווש  
      
לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.2.240
,"הננב" גוסמ ינוק לוגע ךתח      
ינש תאישנל דעוימ ,'מ 01 ההבוגב      
.)'מ01,'מ6( םינוש םיהבגב םיסנפ      
,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט      
,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע      
לכו ,םירזיבא יאת 2 הנכה      
תבצהל םישורדה םירזיבאה      
ףוג םע עורזה רוביחלו דומעה      

           5,000 פמוק         .דנז לווש תוברל ,רחבנה הרואתה  
      
לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.2.241
רצוימ "הננב" גוסמ ינוק לוגע ךתח      
,'מ 01 ההבוגב ,ע"ש וא ה.ל.פ י"ע      
הבוגב םיסנפ ינש תאישנל דעוימ      
םח ץבאב לובט . )'מ01( דיחא      
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ      
יאת 2 הנכה ,דומעה ףוגל הטלפ      
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
םע עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
לווש תוברל ,רחבנה הרואתה ףוג      

170,100       8,100    21.00 פמוק .דנז  
      
      
      
      
      
      
      

2.80.10 קרפ תתב הרבעהל     214,478
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קובץ: 1160-1   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     007 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         214,478  

      
      
לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.2.242
רצוימ "הננב" גוסמ ינוק לוגע ךתח      
,'מ 01 ההבוגב ע"ש וא ה.ל.פ י"ע      
ההבוגב םיסנפ 3 תאישנל דעוימ      
ללוכ םח ץבאב לובט .)'מ 01(דיחא      
הטלפ ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבא יאת 2 הנכה ,דומעה ףוגל      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו      
ףוג םע עורזה רוביחלו דומעה      

75,000      12,500     6.00 פמוק .דנז לווש תוברל ,רחבנה הרואתה  
      
היושע מ"ס 051 ךרואב הדיחי עורז     08.2.395
םאתומ רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ      
רחבנה הרואתה ףוגלו דומעל      
טרפמ יפל הרואת דומעל תרבוחמו      

 4,972         497.20    10.00 'חי .טרפ יפל 155080 ףיעס 80  
      
מ"ס 051 ךרואב הלופכ עורז     08.2.410
רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ היושע      
הרואתה ףוגלו דומעל םאתומ      
הרואת דומעל תרבוחמו רחבנה      
יפל 155080 ףיעס 80 טרפמ יפל      

 5,949         594.90    10.00 'חי .טרפ  
      
מ"ס 051 ךרואב תשלושמ עורז     08.2.425
רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ היושע      
הרואתה ףוגלו דומעל םאתומ      
הרואת דומעל תרבוחמו רחבנה      
יפל 155080 ףיעס 80 טרפמ יפל      

 4,525.20     754.20     6.00 'חי .טרפ  
      
העיבצ      
      
הרואתה ידומע לש רונתב העיבצ     08.2.520
דומעל תנבלוגמ הדלפמ תועורז/      
( LAR ןווגב 'מ01 דע הבוגב      
תמגודכ )תימי אל הריוואל העיבצה      
רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ      
העיצב ,תנבלוגמ הדלפ לע רוהט      
הדלפ לע העיבצל ילארשי ,ןקת יפל      
5 ל תוירחא תלבק תוברל תנוולוגמ      

13,899.60     514.80    27.00 'חי העיבצה לע בתכב םינש  
      
םיפצשב ןוטבה דוסי תעיבצ     08.2.545
לעמ טלובה קלחב תוגורעהו      
עבצב וא דומעה  עבצב עקרקל      

   999          37    27.00 פמוק .רחא  
319,822.80 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.80 כ"הס  
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קובץ: 1160-1   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     008 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
      
אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהמ ערוג וניאו ,דבלב יתיצמת      
  80  למשח ינקתמל יללכה ינכטה    
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת      
.הז      
      
ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו דויצ      
יטנוולרה ינכטה טרפמב טוריפ      
.הז זרכמל      
      
יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב ןייוצמה      
      
גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
יפוג ןאובי/ןרצימ חולשמ תדועת      
יפוג תשיכר לע םידיעמ הרואתה      
זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת      
ןוכמ לש הקידב תדועת הז      
תדועתו םיקפוסמה םיפוגל םינקתה      
    C.O.C  ו- T.O.C  
      
ץוח תרואתל םיסנפ      
      
םישגמ      
      
יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.3.155
א"ק 01 'א 01 יבטוק וד יטמוטוא      
לש תורונ - 2 ל ,ספא קותינ םע      

 6,337.80     301.80    21.00 פמוק .טלפמוק - טוו 07 - 004  
      
יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.3.160
א"ק 01  'א 01 יבטוק וד , יטמוטוא      
לש  תורונ 3 - ל, ספא קותינ םע      

 2,127.60     354.60     6.00 פמוק .טלפמוק טוו 07 - 004  
      
תשוחנ םילבכ      
      
ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
YX2N גוסמ )EPLX( שימג וא      
רוניצב לחשומ -----*--- ךתחב      
ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ אל      
)הפפכ( םוחב תצווכתמתלצפמב      
קבד םע      
      
      

 8,465.40 3.80.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 1160-1   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     009 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 8,465.40 מהעברה      

      
      
ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.3.220
  YX2Nגוסמ  )EPLX( שימג  וא    

101,200          44 2,300.00 רטמ .ל"נכ ר"ממ 61X5 ךתחב  
      
תויזכרמ      
      
רטסאילופ ןוראב רואמ תויזכרמ      
תחמוגב תונגומו VU ןגומ ןיירושמ      
.טרפ יפל הרוקמ ןוטב      
      
רואמל רפמא 08X3 ל היזכרמ     08.3.400
רטסאילופ ןוראו ןוטבמ דוסי ללוכ      
ללוכ, ח"חל דרפנ את םע ןיירושמ      
םירזיבא ,ילמשחה דויצה לכ      
הניקת הלעפהל םישורדה םירמוחו      

24,851.20  24,851.20     1.00 פמוק .הייזכרמה לש  
      
הקראה      
      
תורעה      
      
.324080 ףיעס 80 טרפמ יפל      
      
דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
וכותיח אלל  ולופיק י"ע לוורש ךרד      
ידי לע דלוודקב רוביח בייחי וכותיח      
. ןלבקה      
      
הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.3.485
עקרקב תורישי ןקתומ ר"ממ 53      
הרידח ללוכ תורוניצל ליבקמב      

50,600          22 2,300.00 רטמ .לוורש ללוכ םידומעל  
      
תחוש תללוכה הקראה תדורטקלא     08.3.510
םע 06 קמועב מ"ס 04 רטוקב ןוטב      
.984 י"ת יפל 521B ןוטיבמ הסכימ      
רטוקב ןוולוגמ הדלפ טומ תוברל      
ךילומו  ,רטמ 3  קמועב מ"מ 91      
רוביחל תשוחנ ר"ממ 05 תשוחנ      
וא ספא ליית ןיבל הדורטקלאה ןיב      
םע ךילומה( .תיליע תשרב הקראה      

 3,995         799     5.00 פמוק .)ספאל רוביחב רוחש CVP הטעמ  
      
תונוש      
      
      
      
      
      

189,111.60 3.80.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 1160-1   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     010 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
189,111.60 מהעברה      

      
      
2  הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.3.590
ףיעס  80  טרפמ יפל ,םילגד      
ומכ תכתמ התואמ רצוימ  555080      

 2,400.30      88.90    27.00 פמוק .טרפ יפל לכה דומעה  
      
יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.3.595
תוגורעב  רואמ ידומעב  דוסיה      
םסיסב רשאו העונת יא  ,םיפצש      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב      
וא לוגע  היהי יוסכה . תיננגה      
ףונה לכירדא תויחנה יפל עבורמ      
  יוסכה דומעה  עבצב  רונתב  עבצו    
דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח      

 2,130         213    10.00 פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג ללוכ  
      
תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.3.600
תפסות  תוברל ןירושמ  עקת      
יבטוק וד יטמטוא יצח  םרז  קספמ      
לע דחא לודומ לעב א"ק 01 'א 61      
5.2X3 רוביח  לבכו םירזיבא שגמ      
עקת תיבל דעו שגמהמר"ממ      
י"ע  רוביחה  רוזא  םוטיא תוברל      
- .םשג ימ תרידח תעינמל ןוקיליס      

   664.50     132.90     5.00 פמוק טלפמוק  
      
דומע לע םייק הרואת ףוג תפלחה     08.3.635
  ותלבוה ןשיה ףוגה קורפ ללוכ םייק    
ףוג תנקתהו חוקפה הרויש םוקמל      
ללוכ אל( ומוקמב שדח הרואת      

   533.20     266.60     2.00 פמוק .)שדחה ףוגה תולע  
      
עורזב םייק דומע לע עורז תפלחה     08.3.640
י"תנ י"ע רשואמש םגד תחא      
םוקמל תקרופמה עורזה תלבוהו      
תולע ללוכ אל( חוקפה הרויש      

   443.60     221.80     2.00 פמוק .)עורזה  
      
הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.3.650
ש"בהשמ י"ע רשואמה קדוב י"ע      
ןקתמ תדימע לע ח"וד  תקפנהו      
- 1 'חי רואמה ןקתב הרואתה      

 2,662.90   2,662.90     1.00 'חי .3500  
      
תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.3.665
ןקתמה רושיא לע בותכ ח"וד      
רתיה ןתמו למשחה קוחב ותדימעו      

 2,839.80   2,839.80     1.00 פמוק .חתמ תסנכהל  
200,785.90 הרואת ירזיבא 3.80 כ"הס  
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קובץ: 1160-1   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     011 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
sDEL 46 W 731 rehtorB סנפ     08.4.010

128,250       2,250    57.00 רטמ Stork Little  
תונוש 4.80 כ"הס     128,250  

      
ת ר ו ש ק ת  ת ו ד ו ב ע  8.80 ק ר פ  ת ת       
ק ז ב  ת ר ב ח ל       
      
םיריצ -קזבל תרושקת תודובע      
יפל תיפצת ללוכ םיינשמו םיישאר      
האר קזב תרבח לש םיטרדנטס      
תויתשת יוניבל קזב טרפמ      
1801 דע 0701 םיקרפ תרושקתו      
ןיבה הדעוה לש 80 טרפמ ןכו      
.תידרשמ      
      
,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה ,הנקתה ,הלבוה      
      
םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.קזב תרבח לש תויחנהו      
      
עוציב לע קזב לש רישי חוקפ      
ןלבקה תוירחאב םואתה ,יחרכה      
םא חוקפה ימי ןיגב םולשת תוברל      
.הדיחי יריחמב לולכ שרדי      
      
אוה תויומכה בתכב רואתה      
ןייוצמהמ ערוג וניאו  יתיצמת      
.קזב לש ינכטה טרפמב      
      
םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
וא/הריפח התועמשמ הריפח      
םולשת אלו םיידיב וא םילכב הביצח      
וא הביצח ןיגב תיפסכ תפסות      
.םיידי תריפח      
      
רוזא( 1 רוזאל סחייתמ הז ןוריחמ      
.קזב ןוריחמ יפל )רהה      
      
םינק 2 תחנהל הלעת תריפח     08.8.045
C.V.P - מ )4"( מ"מ 011 רטוקב      
שרדנכ הכישמ טוח  תוברל חישק      
דופיר ללוכ מ"ס 021 דע קמועב      

 7,130          71.30   100.00 רטמ .ינקית ןומיס טרסו לוח  
      
      
      
      
      

8.80.10 קרפ תתב הרבעהל     7,130 
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קובץ: 1160-1   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     012 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         7,130   

      
      
תרנצ תחנהל הלעת תריפח     08.8.085
05,04 57,36 םירטקב ןליתאילופ      
טוח ללוכ 5.31 .ע.ק.י  גוסמ  מ"מ      
תרנצ  לש בוליש וא ,הכישמ      
תרנצה ,םינומט םיליבכו  ןליתאלופ      
אלל תחא הבכשב םינק 4 דע חנות      
קמועב תובכשה ס"מ לש הלבגה      
יוסיכו לוח דופיר ללוכ מ"ס 001  דע      

38,700          38.70 1,000.00 רטמ .ןומיס  טרס  תוברל  לוח  
      
מ"מ 011 4" חישק רוניצ .858(  "4     08.8.155
תרבח טרדנטס C.V.P )י"ת יפל      
,רוביחה ירמוח לכ ללוכ קזבה      
)םירסייפס( תוכומתה םימטאה      
תוברל 858 ילארשי ןקת יפל לכה      
8 רטוקב ןליפורפילופהכישמ טוח      
  לכה  הנכומ  הריפחב חנומ מ"מ    
קרפ קזב לש דחוימ טרפמ יפל      

 4,400          22   200.00 רטמ טרפו. 2701  
      
08.8.165 .ע.ק.י  גוסמ  ןליתאילופ  רוניצ    
   טוח  םע  מ"מ 05 רטוקב  5.31    
מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ      
תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה      
ורטסלפ וא  טסלפ רצמ      
הלעתב חנומ קזב טרדנטסתבג      
.T.... עוציב טרפ יפל לכה הנכומ      
קרפ קזב לש דחוימ ינכט טרפמו      

31,800          10.60 3,000.00 רטמ םוטיאה ירמוח לכ ללוכ .2701  
      
הלק תרנצ לש ריקל וא דומע הילע     08.8.185
57  דע מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ      
5.31 .ע.ק.י וא 11 .ע.ק.י גוסמ  'מ      
תרנצה קוזיח , הכישמ יטוח תוברל      
םייתכתמ םידנב י"ע ריקל  דומעל      
הגמוא תולש וא םידילחמ יתלב      
תועיבשל לכה טוליש  ,םוטיא ללוכ      
קזב טרפמו טרפ יפל חקפמה ןוצר      

   859.20      53.70    16.00 רטמ .80 טרפמו  רפמו יללכה  
      
רטוקו גוס לכמ השדח תרנצ רוביח     08.8.275
יפל םייק ףעס ןורא וא ,םייק אתל      
קרפ קזב טרפמ      
תויחנהו 0701,1701,2701      

   514.80     514.80     1.00 פמוק .רתאב חקפמה  
      
      
      
      

8.80.10 קרפ תתב הרבעהל     83,404
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קובץ: 1160-1   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     013 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         83,404  

      
      
ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.8.285
יספ 2 םינגוע 3 ללוכ רזבואמ ימורט      
רובל ילדו ,גרס , מ"ס 021 הלתמ      
דמועה לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ      
טרפמ יפל הדובעה קזב חוקיפב      
2701 ,0701 םיקרפ יללכה קזב      
גוסמ אתה רתאב חקפמה תויחנהו      
     A1 מ"ס 791/18/151 תודימב  
טרדנטס יתכרדמ  הסכמ ללוכ      

19,705.20   3,284.20     6.00 פמוק .קזב  
103,109.20 קזב תרבחל תרושקת תודובע 8.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

970,263.50 תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 כ"הס  
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קובץ: 1160-1   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     014 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  1.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ ו  ת ו ב ח ר  ,ת ו כ ר ד מ       
      
תודימב  תודימב בכרל הילע ןבא     40.1.560
םוטיקו םירסייפס םע 81/04/05      
לש שירח םגד תואפב ןטק      

50,000         125   400.00 רטמ ע"ש וא ןייטשרקא  
      
03-ב ןוטבמ העונת יא  הצק שאר     40.1.570
תועירי ןויזה רודיסו הקפסא ללוכ      
ינפ תקלחהו ,תחתמ ןליתאילופ      

16,416.40     373.10    44.00 'חי .'מ 5.1 ילמיסקמ יא סוידר .ןוטבה  
      
'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.1.640
51/001/03 , 71/001/52 תודימב      
דוסי ללוכ ריחמה( .)ל"נכ( ,מ"ס      

330,000          66 5,000.00 רטמ .)ןוטב תנעשמו  
      
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     40.1.650
ללוכ ריחמה (    . מ"ס 32/001/32      

141,600          59 2,400.00 רטמ .) ןוטב תנעשמו דוסי  
      
םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.1.680
51/05/32 תודימב היצח רבעמב      
ללוכ ריחמה(   .רופא ןווגב מ"ס      

 7,359          66.90   110.00 רטמ .)ןוטב תנעשמו דוסי  
      
02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.1.700
דוסי ללוכ ריחמה(  .רופא ןווגב מ"ס      

183,920          48.40 3,800.00 רטמ )ןוטב תנעשמ  
      
40.1.770 תודימב סובוטוא תנחתל הפש ןבא    
תודימב, העסמהמ מ"ס 81 הבוגב      
תמגודכ ,ב"צמ ןנכתמ טרפ יפל      
ללוכ ריחמה(.ע"ש וא ןייטשרקא      

28,865         577.30    50.00 רטמ )ןוטב תנעשמו דוסי  
      
לגעמב הרטעל המורט הפש ןבא     40.1.910
מ"ס 71/001/52 תודימב העונת      
.תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע      

25,520         102.08   250.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה  
783,680.40 תוגרדמו תובחר ,תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 1.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

783,680.40 רתאה חותיפ 04 כ"הס  
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קובץ: 1160-1   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     015 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
14 ק ר פ  14 ק ר פ       
      
1.14 ק ר פ  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
ביטמ  תימוקמ ןג תמדא יולימ     41.1.010
תומכב טסופמוק תפסותב הלועמ      
מ"ס 04 יבוע ,םנודל ק"מ 02  לש      
ללוכ ,)דחוימה טרפמה יפל וא(      
יפל ןוניגה חטשב רושייו רוזיפ      

30,600          51   600.00 ק"מ .םיננכותמ םיהבג  
1.14 קרפ 1.14 כ"הס     30,600  

      
2.14 ק ר פ  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     41.2.235

27,000          45   600.00 רטמ .5.21 גרדב מ"מ  
      
061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     41.2.240

42,000          70   600.00 רטמ .5.21 גרדב מ"מ  
      
41.2.350 מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש    

157,500          45 3,500.00 רטמ .01 גרדב  
      
06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.2.525
הייקשה בותיכ םע הסכמ ללוכ מ"ס      

52,950       1,059    50.00 פמוק .  
2.14 קרפ 2.14 כ"הס     279,450  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

14 קרפ 14 כ"הס     310,050  
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
 

קובץ: 1160-1   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     016 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  -ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
ק ו ר י פ ו       
      
,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.025
םירדלוב יוניפ ,תלוספ יוקינ ללוכ      

135,000           2.50 54,000.00 ר"מ .קוליסו יוניפ תוברל היחמצ תדרוהו  
      
םקוליסו תומייק תועלסמ קוריפ     51.1.060
תוארוה יפל םוקמל חטשהמ      

 3,960          39.60   100.00 ר"מ .חקפמה  
      
םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     51.1.100
שרדנה יפל השעית הרבדה ,      
םיפיעס לוחכ רפס-יללכה טרפמב      
,40.40.20.14 דע 00.40.20.14      
טרפמב שרדנה יפל עקרק יוטיחו      

97,200           1.80 54,000.00 ר"מ 50.20.14 ףיעסלוחכ רפס-יללכה  
      
תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.1.110
יוניפ רוסינ תוברל שרדייש יבוע לכב      

 5,880           7   840.00 ר"מ . קוליסו  
      
יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ     51.1.130

 3,783           9.70   390.00 רטמ . קוליסו  
      
גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     51.1.150

 3,384          14.10   240.00 ר"מ .קוליסו יוניפ תוברל  
      
לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.1.170
,דוסיהו דומעה קוריפ תוברל דומע      

   273          54.60     5.00 'חי .קוליסו יוניפ תוברל  
      
אוהש גוס לכמ תשר רדג קוריפ     51.1.440

 5,712          23.80   240.00 רטמ .קוליסו יוניפ תוברל  
      
לש האיצי הסינכ ינקתמ תסירה     51.1.450
051 רוניצ רטוק דע ( םימ יריבעמ      
פרפיר ,םייפנכ ,הפצר ללוכ )מ"ס      

   711.90     711.90     1.00 פמוק .קוליסו יוניפ תוברל שורדה לכו  
      
רטוקב )ןוטבמ( זוקינ רוניצ קוריפ     51.1.480
ללוכ 'מ 4 דע קמועב מ"ס 001 דע      
תושורדה תודובעה לכו הריפח      

 6,050         242    25.00 רטמ .קוליסו יוניפ תוברל  
      
הנתשמ יבועב טלפסא ףוצרק     51.1.510
יוניפ ,אוטאט תוברל מ''ס 0.01-0.0      

27,200           8 3,400.00 ר"מ .קוליסו  
      

289,153.90 1.15.10 קרפ תתב הרבעהל
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-1   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     017 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
289,153.90 מהעברה      

      
      
תודוסי תוברל רעש קוליסו קוריפ     51.1.900
פ"ע תלוספה ןכו םתלוכת לכו      
י"ע רשואמ רתאל תינכתב ןמוסמה      

 1,000       1,000     1.00 פמוק תויושרה  
290,153.90 קוריפו הנכה תודובע 1.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
לעמ עקרק יגוס לכב הריפח     51.2.040

555,000          18.50 30,000.00 ק"מ .ק"מ 000,01  
      
לכמ תולעתל הביצח וא/ו הריפח     51.2.140

21,600          27   800.00 ק"מ .גוס  
      
רותיאל הריהז שושיג תריפח     51.2.152
,עקרק יגוס לכב ק"תת תויתשת      
םיידי תדובע ,ה"מצ ילכ תללוכה      

 9,000          90   100.00 רטמ 'מ 5.1 דע קמועל ,ךרוצה תדימב  
      
םיחטש לש רקובמ קודיהו רושיי     51.2.180
וא/ו הריפחב מ"ס 04 דע לש הבוגל      
לולכ יולימה רמוח( תובכשב יולימ      

343,000           7 49,000.00 ר"מ .)'חיה ריחמב  
      
ןבא ירבש תרדחה י"ע תיתש בוציי     51.2.240
"שלאקב"( טימולוד וא השק ריגמ      
ןבא לדוג ,)תויתיוז םינבאמ      
םיקד אללו א"כ מ"ס 02 תילמיסקמ      
שרדנה יפל ,תחא הבכש רוזיפב ,      
ףיעס לוחכ רפס יללכה טרפמב      

135,000          25 5,400.00 ר"מ .51.04.12  
      
שומיש ךרוצל ,רופח רמוחב לופיט     51.2.250
,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח      
,הנשי םא תלוספה תדרפה      
וא ררבנ יולימ תרדגהל ותמאתהו      
תוברל .דחוימה טרפמה יפל      
ורוזיפ יולימה רוזאל רמוחה תלבוה      
וקודיהו מ"ס 02 דע יבועב תובכשב      
יולימ ק"מ יפל םלושיו 15 טרפמ יפל      

172,500          11.50 15,000.00 ק"מ .חטשב קדוהמ  
רפע תודובע 2.15 כ"הס     1,236,100  
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קובץ: 1160-1   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     018 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,א ב ו מ  י ו ל י מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
ת י ת ש ת ו  ם י ע צ מ       
      
םוקמב וא רתאב ימוקמ רפעמ יולימ     51.3.070
רפחנש ,ונממ מ"ק 51 דע קחורמה      
רזופמ ,רחא הזוח תרגסמב      
מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
לכל רקובמ קודיהב קודיהה רחאל      
טרפמה יפל תשרדנ תופיפצ תגרד      
ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה      
,יולימה ירוזאל הלבוה ,הסמעה      

96,000          16 6,000.00 ק"מ . )קודיהו רוזיפ  
      
יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.120
,מ"ס 02 דעו מ"ס 51 -מ הבכש      
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל      

837,000          93 9,000.00 ק"מ .וטשאא דייפידומ יפל 001%  
      
יבועב תוכרדמב  'א גוס עצמ     51.3.140
קודיהה רחאל ,מ"ס51 דע הבכש      
דייפידומ יפל 001% לש רקובמ      

683,400         102 6,700.00 ק"מ .וטשאא  
      
טרפמב שרדנה יפל אבומ יולימ     51.3.900
'עס לוחכה רפס -יללכה      
הנועהו 'ד הקסיפ 40.90.40.15      
ריחמה .תוחפל 4-2A תושירדל      
תובכשב רקובמ קודיהו רוזיפ ללוכ      

720,000          40 18,000.00 ק"מ מ"ס 02 דע לש  
תיתשתו םיעצמ ,אבומ יולימ 3.15 כ"הס     2,336,400  

      
ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  6.15 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ ו       
      
זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.028
דע קמועב  3 גרד מ"ס 04 רטוקב      

208,020         346.70   600.00 רטמ .'מ 0.2  
      
זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.048
דע קמועב 3 גרד מ"ס 05 רטוקב      

250,096         510.40   490.00 רטמ .'מ 0.2  
      
זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.068
  קמועב 3 גרד מ"ס 05 רטוקב    

204,984         569.40   360.00 רטמ .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  
      
זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.088
  קמועב  3 גרד מ"ס 05 רטוקב    

144,716         629.20   230.00 רטמ .'מ 0.4 דע 'מ0.3-מ  
      
      

6.15.10 קרפ תתב הרבעהל     807,816
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קובץ: 1160-1   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     019 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         807,816  

      
      
זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.108
דע קמועב 3 גרד מ"ס 06 רטוקב      

150,190         653   230.00 רטמ .'מ 0.2  
      
זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.128
  קמועב  3 גרד מ"ס 06 רטוקב    

253,785         725.10   350.00 רטמ .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  
      
זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.148
  קמועב 3 גרד מ"ס 06 רטוקב    

 7,973         797.30    10.00 רטמ .'מ 0.4 דע 'מ0.3-מ  
      
זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.168
דע קמועב 3 גרד מ"ס 08 רטוקב      

61,373         944.20    65.00 רטמ .'מ 0.2  
      
זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.188
  קמועב 3 גרד מ"ס 08 רטוקב    

82,368       1,029.60    80.00 רטמ .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  
      
זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.228
דע קמועב 3 גרד מ"ס 001 רטוקב      

11,933       1,193.30    10.00 רטמ .'מ 0.2  
      
זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.248
  קמועב  3 גרד מ"ס 001 רטוקב    

167,830       1,291   130.00 רטמ .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  
      
זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.288
דע קמועב 3 גרד מ"ס521 רטוקב      

81,970       1,639.40    50.00 רטמ .'מ 0.2  
      
זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.308
  קמועב  3 גרד מ"ס 521 רטוקב    

70,084       1,752.10    40.00 רטמ .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  
      
לע זוקינ את תמקה רובע תפסות     51.6.500

   665.30     665.30     1.00 פמוק .)דרפנב םלושי אתה( םייק וק  
      
םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.528
עוקיש את םע ,מ"ס  001/021      
ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו      
'מ 52.1 לעמ קמועב ,004D ןיממ      

15,301.50   5,100.50     3.00 פמוק .'מ 57.1 דעו  
      
      
      
      
      

1,711,288.80 6.15.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 1160-1   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     020 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,711,288.80 מהעברה      

      
      
םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.532
עוקיש את םע ,מ"ס  001/021      
ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו      
'מ 57.1  לעמ קמועב ,004D ןיממ      

181,219.80   5,845.80    31.00 פמוק .'מ 52.2 דעו  
      
םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.536
עוקיש את םע ,מ"ס  001/021      
ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו      
'מ 52.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ      

19,029       6,343     3.00 פמוק .'מ 57.2 דעו  
      
םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.556
עוקיש את םע ,מ"ס  041/021      
ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו      
'מ 52.1 לעמ קמועב ,004D ןיממ      

 5,103.10   5,103.10     1.00 פמוק .'מ 57.1 דעו  
      
םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.560
עוקיש את םע ,מ"ס  041/021      
ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו      
'מ 57.1  לעמ קמועב ,004D ןיממ      

22,686.40   5,671.60     4.00 פמוק .'מ 52.2 דע  
      
םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.564
עוקיש את םע ,מ"ס  041/021      
ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו      
לעמ  לעמ קמועב 004D ןיממ      

42,928.90   6,132.70     7.00 פמוק .'מ 57.2 דעו 'מ 52.2  
      
םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.568
עוקיש את םע ,מ"ס  041/021      
ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו      
לעמ  לעמ קמועב ,004D ןיממ      

 6,682.70   6,682.70     1.00 פמוק .'מ 52.3 דעו 'מ 57.2  
      
םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.572
עוקיש את םע ,מ"ס  041/021      
ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו      
  לעמ  לעמ קמועב ,004D ןיממ    

 7,588.20   7,588.20     1.00 פמוק .'מ 57.3 דעו 'מ 52.3  
      
םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.592
עוקיש את םע ,מ"ס 051/051      
ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו      
'מ 52.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ      

24,575.70   8,191.90     3.00 פמוק .'מ 57.2 דעו  
      
      

2,021,102.60 6.15.10 קרפ תתב הרבעהל
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-1   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     021 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,021,102.60 מהעברה      

      
      
םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.596
עוקיש את םע ,מ"ס 051/051      
ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו      
'מ 57.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ      

 9,008.60   9,008.60     1.00 פמוק .'מ 52.3 דעו  
      
הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.6.668
56 הבוגב 87/84 םינפ תודימב      
וא ןמפלוו לש DM-2 תמגודכ מ"ס      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש      
    052C םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

92,735.50   1,686.10    55.00 'חי .984 י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ  
      
הפש ןבאל דומצ ינוניב ישאר ןטלוק     51.6.676
011 הבוגב 87/84 םינפ תודימב      
ןוטבמ 04 רוניצל רוח םע מ"ס      
ע"ש וא ןמפלוו לש DM-6 תמגודכ      
052C  תינקית תשרו תרגסמ ללוכ      
םיבכורמ םירמוח וא הדבכלזרבמ      

100,089       1,819.80    55.00 'חי .984 י"ת תושירדל ףופכב  
      
ןבאל דומצ אל ינוניב ישאר ןטלוק     51.6.680
הבוגב 67/73 םינפ תודימב הפש      
ןוטבמ 04 רוניצל רוח םע מ"ס 011      
ע"ש וא ןמפלוו לש DM-12 תמגוד      
052C  תינקית תשרו תרגסמ ללוכ      
םיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזרבמ      

37,275       1,775    21.00 'חי .984 י"ת תושירדל ףופכב  
      
הפש ןבאל דומצ אל ידדצ ןטלוק     51.6.684
56 הבוגב 67/73 םינפ תודימב      
וא ןמפלוו לש DM-22 תמגודכ מ"ס      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ  ע"ש      
    052Cםירמוח וא הדבכ לזרבמ  

33,541.20   1,597.20    21.00 'חי .984 י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ  
      

55,440         184.80   300.00 ר"מ .)פאר - פיר( זוקינל ןבא ףוציר 51.6.820
      
םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     51.6.828
טרופמל םאתהב ןייוזמ ןוטבמ      

13,825       1,382.50    10.00 ק"מ .ןויז תדלפ ללוכ.תוינכתב  
      
םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.900
עוקיש את םע ,מ"ס 051/081      
ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו      
דע 52.2 לעמ קמועב 004D ןיממ      

27,000       9,000     3.00 'חי 'מ 57.2  
      
      

2,390,016.90 6.15.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 1160-1   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     022 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,390,016.90 מהעברה      

      
      
םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.910
עוקיש את םע ,מ"ס 051/081      
ןוט 04 ,מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו      
דע 57.2 לעמ קמועב 004D ןיממ      

 9,900       9,900     1.00 'חי 'מ 52.3  
2,399,916.90 זוקינו לועית תודובע 6.15 כ"הס  

      
ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  9.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד  י ר ז י ב א ו       
      
ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.9.030

13,936         174.20    80.00 'חי .ינוריע גוסמ ךרד ירורמתל  
      
םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.9.040

10,840         135.50    80.00 'חי .דומע אלל ינוריע גוסמ  
      
הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.050
עבצב ,מ"ס 51 דע 01 בחורב      
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל      

 9,100           2.60 3,500.00 רטמ .)וטנ העיבצ  
      
בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.9.060
,מ"ס 52 דע מ"ס 02-מ      
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל      

46,560          19.40 2,400.00 ר"מ .)וטנ העיבצ  
      

   493          29    17.00 'חי .דדוב ץח תעיבצ 51.9.080
      

   216.60      36.10     6.00 'חי .לופכ ץח תעיבצ 51.9.090
      

 4,400           4.40 1,000.00 רטמ .הפש ינבא תעיבצ 51.9.110
85,545.60 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 9.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

6,348,116.40 חותיפ -םישיבכ 15 כ"הס  
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-1   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     023 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

'א בלש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו ב כ ש  1.25 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב  ת ו י ט ל פ ס א       
      
טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     52.1.110
ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג סג      

785,400          34 23,100.00 ר"מ .PG68-10  
      
טגרגא םע מ"ס 7 יבועב 52 צ"את     52.1.130
ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג סג      

900,900          39 23,100.00 ר"מ .PG68-10  
      
טגרגא םע םינוש םייבועב 52 צ"את     52.1.150
ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג סג      

36,300         242   150.00 ןוט .PG68-10  
      
תוכרדמל מ"ס 4 יבועב 5.21 צ"את     52.1.330
םע םיהבגומ העונת ייאו םיליבש ,      
  'א גוס יטמולוד/יריג סג טגרגא    

887,040         330 2,688.00 ןוט .01-86GP ןמוטיבו  
תוכרדמו תועסימב תויטלפסא תובכש 1.25 כ"הס     2,609,640  

      
ת ו נ ו ש  2.25 ק ר פ  ת ת       
      
2.1-8.0 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר     52.2.010

78,400           1.60 49,000.00 ר"מ .ר"מ/ג"ק  
      
רועישב החאמ ןמוטיב סוסיר     52.2.020

23,100           1 23,100.00 ר"מ .ר"מ/ג"ק 5.0-3.0  
      
םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.2.040

16,500          22   750.00 רטמ .רוסינ ללוכ שדח טלפסאל  
תונוש 2.25 כ"הס     118,000  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

טלפסא תודובע 25 כ"הס     2,727,640  
11,139,750.30 'א בלש כ"הס
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קובץ: 1160-1   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     024 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

8 'סמ שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ע ה  00 ק ר פ       
      
הרעה      
      
עוציבל סחייתמ הז תויומכ בתכ      
שיבכב זוקינו הלילס ,רפע תודובע      
8 'סמ      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הרעה 00 כ"הס           
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קובץ: 1160-1   .../025 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     025 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

8 'סמ שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  1.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
      
אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהמ ערוג וניאו ,דבלב יתיצמת      
זרכמל דחוימה טרפמהו 80 ינכטה      
.הז      
      
ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו דויצ      
יטנוולרה ינכטה טרפמב טוריפ      
.הז זרכמל      
      
יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב ןייוצמה      
      
םיליבומ      
      
ללוכ הנכומ הריפחב תרנצה לכ      
יפל ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח      
.80 טרפמ      
      
למשח ילבכ רבעמל      
.רטוקו גוס לכב םיפיפכ\םיחישק      
      
תירושרש תרנצ      
      
רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.105
תוידוחי תופומ ללוכ מ"מ 011      
מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל      

25,520          17.60 1,450.00 רטמ .ןוליינמ  
      
םילוורש      
      
יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.1.165
ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוקב חישק      
ינקת ןומיס טרס ללוכ מ"מ 6.3      
תודוקנב אמייק רב יעקרק לע ןומיסו      
רבעמ רטמ 1 דע םילוורשה םויס      

   528          26.40    20.00 רטמ .שיבכה הצקל  
      
הרקב יאת      
      
      
      

1.80.20 קרפ תתב הרבעהל     26,048
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קובץ: 1160-1   .../026 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     026 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

8 'סמ שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         26,048  

      
      
הביצח/הריפח ללוכ ריחמה      
טלפמוק ינוניב גוסמ ןוטבמ הסכמה      
יפלו 282080 ףיעס 80 טרפמ יפל      
.עוציב טרפ      
      
08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.1.215
הסכמ ללוכ ,מ"ס 001 קמועב מ"ס      

 1,153.70   1,153.70     1.00 פמוק 521B 984  י"ת יפל.  
      
רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.1.255
ןיממ הסכמו הרקית רובע מ"ס 08      
    052C למס ללוכ ,984 י"ת יפל  
תקיציב עובט תימוקמה תושרה      
51  םוינימולא תיקסיפ ג"ע הסכמה      

   310.60     310.60     1.00 פמוק .רטוק מ"ס  
      
יולימו תוריפח      
      
יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
ותומדקל חטשה תרזחה הריפחה      
.רוניצ ללוכ אל ,המדא יפדוע קוליסו      
      
ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
    .08014,08015  
      
הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ      
      
4 דע ךרואב תינדי שושיג תריפח     08.1.320
5.1 קמועל 'מ 6.0 בחורו 'מ      
תורחא תוכרעמ וא םילבכ יוליגל 'מ      
יעקרק לע + ןומיסב םנומיסו      
םושירו ךמסומ דדומ י"ע התדידמו      
בצמה תרזחהו לוחב יוסיכ .הפמב      

   976.80     488.40     2.00 פמוק .ותומדקל  
      
וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.1.325
םיידיב וא םילכב תרושקת תורוניצל      
הריפחו יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ      
קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,      
דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע      

50,600          44 1,150.00 רטמ .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 09  
      
      
      
      
      
      
      

79,089.10 1.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 1160-1   .../027 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     027 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

8 'סמ שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
79,089.10 מהעברה      

      
      
תנצל הלעת לש הביצח וא הריפח     08.1.330
וא לעמ עקרקה יגוס לכ םילבכ וא      
,קזב וק ,םימ ריבעמ( לושכמ חתמ      
)...וכו זג,קלד תרנצ םימ תרנצ      
לש ובחורל מ"ס 04 בחורב      
תירושרש תרנצ תחנהל ,לושכמה      
תרנצה תנגהל ןוטב תקיצי ללוכ      
טלפמוק ,תוינכותל םאתהב      
קוחב שרדנכ תוחיטב יקחרמבו      

   390.80     195.40     2.00 פמוק .תינכדעה ותרודהמב למשחה  
      
בחורב ליבש\הכרדמ תחיתפ     08.1.375
מ"ס 051 דע קמועבו מ"ס 06-04      
הביצח ללוכ תורוניצ תחנה ךרוצל      
יפל עצמה תובכשב הלעתה יולימו      
ןוקית ,חקפמה תויחנה      
בצמה תרזחהו ליבש/הכרדמה      

 1,426          71.30    20.00 רטמ .טלפסא וא ףוציר ללוכ ותומדקל  
      
קל בצמה תרזחהו םייק שיבכ תיצח     08.1.385

 2,306         115.30    20.00 רטמ .םוקישו רוסינ ללוכ ותומד  
      
תודוסי      
      
,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי      
דוסי תקראהו דוסי יגרב תוברל      
יטרפב שרדנכ רבעמ ילוורשו      
.עוציבה      
      
ח"ע עוציב ןונכת ללוכ ףיעסה      
סדנהמ יתורש תרכשה  ןלבקה      
רודמב םושר רוטקורטסנוקו סוסיב      
לש תודוסי ןונכתב ןויסינ לעב םינבמ      
ןקת לע םינותנה תא ,רואמ ידומע      
ןרצימ ןלבקה לבקי ילארשי      
.למשחה ןנכתמ ךרד םידומעה      
      
לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה      
םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות      
ראש לכו דוסי תקראה םיכתורמו      
םישורדה םירמוחהו תודובעה      
ףיעס 80 טרפמ יפל .טלפמוק      
.עוציב טרפ יפל .25080      
      
      
      
      
      

83,211.90 1.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 1160-1   .../028 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     028 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

8 'סמ שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
83,211.90 מהעברה      

      
      
'מ 8 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.1.450
תודימב  03 -ב ןוטבמ קוצי      
תקראה ללוכ ,מ"ס 001/08/08      

21,197.80     683.80    31.00 פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
104,409.70 ץוח תרואתל תונכה 1.80 כ"הס  

      
ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  2.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל       
      
לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.2.170
םח ץבאב לובט ינוק לוגע ךתח      
ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ      
יאת 2 הנכה ,דומעה ףוגל הטלפ      
םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
.טלפמוק תינכות יפל .ושארב      
ןקתב שרדנכ שורדה יבועב דומעה      
עורזל דעוימ 'מ 8.6-5.6 ההבוגב      
סנפ תאשונה ושארב תבכרומ      
תוברל שיבכל לעמ 'מ 8 ההבוגב      

90,786.60   2,928.60    31.00 פמוק .דנוז לווש  
      
תועורז      
      
מ"ס 051 ךרואב הדיחי עורז     08.2.395
071.2.80 ףיעס יפל ינוק דומעל      
רטוקב ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע      
הרואתה ףוגלו דומעל םאתומ      
הרואת דומעל תרבוחמו רחבנה      
יפל 155080 ףיעס 80 טרפמ יפל      

15,413.20     497.20    31.00 פמוק טרפ  
      
העיבצ      
      
הרואתה ידומע לש רונתב העיבצ     08.2.520
דומעל תנבלוגמ הדלפמ תועורז/      
( LAR ןווגב 'מ01 דע הבוגב      
תמגודכ )תימי אל הריוואל העיבצה      
רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ      
העיצב ,תנבלוגמ הדלפ לע רוהט      
הדלפ לע העיבצל ילארשי ,ןקת יפל      
5 ל תוירחא תלבק תוברל תנוולוגמ      

15,958.80     514.80    31.00 'חי העיבצה לע בתכב םינש  
      
םיפצשב ןוטבה דוסי תעיבצ     08.2.545
לעמ טלובה קלחב תוגורעהו      
עבצב וא דומעה  עבצב עקרקל      

 1,147          37    31.00 פמוק .רחא  
123,305.60 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.80 כ"הס  
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קובץ: 1160-1   .../029 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     029 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

8 'סמ שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
      
אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהמ ערוג וניאו ,דבלב יתיצמת      
  80  למשח ינקתמל יללכה ינכטה    
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת      
.הז      
      
ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו דויצ      
יטנוולרה ינכטה טרפמב טוריפ      
.הז זרכמל      
      
יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב ןייוצמה      
      
גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
יפוג ןאובי/ןרצימ חולשמ תדועת      
יפוג תשיכר לע םידיעמ הרואתה      
זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת      
ןוכמ לש הקידב תדועת הז      
תדועתו םיקפוסמה םיפוגל םינקתה      
    C.O.C  ו- T.O.C  
      
ץוח תרואתל םיסנפ      
      
םישגמ      
      
יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.3.150
שאל  דימע  וילאמ הבכו  ךילומ      
יצח ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ      
א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא      
לודומ לעב(  ספא קותינ םע      
- 004 לש תורונ 1 ל דעוימ)דחא      
י"ת  יפל  םיעבצב  םיקדהמ טוו 07      
םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ      

 7,421.40     239.40    31.00 פמוק יטווחמו .ספ לע  
      
תשוחנ םילבכ      
      
ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
YX2N גוסמ )EPLX( שימג וא      
רוניצב לחשומ -----*--- ךתחב      
ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ אל      
)הפפכ( םוחב תצווכתמתלצפמב      
קבד םע      
      
      

 7,421.40 3.80.20 קרפ תתב הרבעהל
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-1   .../030 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     030 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

8 'סמ שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 7,421.40 מהעברה      

      
      
ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.3.235
YX2N  גוסמ  )EPLX( שימג וא      

99,820          71.30 1,400.00 רטמ .ל"נכ ר"ממ 52X5 ךתחב  
      
הקראה      
      
תורעה      
      
.324080 ףיעס 80 טרפמ יפל      
      
דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
וכותיח אלל  ולופיק י"ע לוורש ךרד      
ידי לע דלוודקב רוביח בייחי וכותיח      
. ןלבקה      
      
הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.3.495
עקרקב תורישי ןקתומ ר"ממ 53      
הרידח ללוכ תורוניצל ליבקמב      

27,940          22 1,270.00 רטמ .לוורש ללוכ םידומעל  
      
תחוש תללוכה הקראה תדורטקלא     08.3.520
םע 06 קמועב מ"ס 04 רטוקב ןוטב      
.984 י"ת יפל 521B ןוטיבמ הסכימ      
רטוקב ןוולוגמ הדלפ טומ תוברל      
ךילומו  ,רטמ 3  קמועב מ"מ 91      
רוביחל תשוחנ ר"ממ 05 תשוחנ      
וא ספא ליית ןיבל הדורטקלאה ןיב      
םע ךילומה( .תיליע תשרב הקראה      

 2,397         799     3.00 פמוק .)ספאל רוביחב רוחש CVP הטעמ  
      
תונוש      
      
2  הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.3.600
ףיעס  80  טרפמ יפל ,םילגד      
ומכ תכתמ התואמ רצוימ  555080      

 2,755.90      88.90    31.00 פמוק .טרפ יפל לכה דומעה  
      
תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.3.610
תפסות  תוברל ןירושמ  עקת      
יבטוק וד יטמטוא יצח  םרז  קספמ      
לע דחא לודומ לעב א"ק 01 'א 61      
5.2X3 רוביח  לבכו םירזיבא שגמ      
עקת תיבל דעו שגמהמר"ממ      
י"ע  רוביחה  רוזא  םוטיא תוברל      
- .םשג ימ תרידח תעינמל ןוקיליס      

   265.80     132.90     2.00 פמוק טלפמוק  
140,600.10 הרואת ירזיבא 3.80 כ"הס  
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קובץ: 1160-1   .../031 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     031 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

8 'סמ שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
    Little Brother 107 W 64 LEDs 08.4.010

69,750       2,250    31.00 'חי Stork  
תונוש 4.80 כ"הס     69,750  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

438,065.40 תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 כ"הס  
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קובץ: 1160-1   .../032 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     032 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

8 'סמ שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  1.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ ו  ת ו ב ח ר  ,ת ו כ ר ד מ       
      
'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.1.640
51/001/03 , 71/001/52 תודימב      
דוסי ללוכ ריחמה( .)ל"נכ( ,מ"ס      

72,600          66 1,100.00 רטמ .)ןוטב תנעשמו  
      
02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.1.700
דוסי ללוכ ריחמה(  .רופא ןווגב מ"ס      

53,240          48.40 1,100.00 רטמ )ןוטב תנעשמ  
תוגרדמו תובחר ,תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 1.04 כ"הס     125,840  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאה חותיפ 04 כ"הס     125,840  
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קובץ: 1160-1   .../033 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     033 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

8 'סמ שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
ק ו ר י פ ו       
      
,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.025
םירדלוב יוניפ ,תלוספ יוקינ ללוכ      

23,000           2.50 9,200.00 ר"מ .קוליסו יוניפ תוברל היחמצ תדרוהו  
      
םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     51.1.100
שרדנה יפל השעית הרבדה ,      
םיפיעס לוחכ רפס-יללכה טרפמב      
,40.40.20.14 דע 00.40.20.14      
טרפמב שרדנה יפל עקרק יוטיחו      

16,560           1.80 9,200.00 ר"מ 50.20.14 ףיעסלוחכ רפס-יללכה  
קוריפו הנכה תודובע 1.15 כ"הס     39,560  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
000,01 דע עקרק יגוס לכב הריפח     51.2.030

80,000          20 4,000.00 ק"מ .ק"מ  
      
לכמ תולעתל הביצח וא/ו הריפח     51.2.140

21,600          27   800.00 ק"מ .גוס  
      
םיחטש לש רקובמ קודיהו רושיי     51.2.180
וא/ו הריפחב מ"ס 04 דע לש הבוגל      
לולכ יולימה רמוח( תובכשב יולימ      

58,100           7 8,300.00 ר"מ .)'חיה ריחמב  
      
ןבא ירבש תרדחה י"ע תיתש בוציי     51.2.240
"שלאקב"( טימולוד וא השק ריגמ      
ןבא לדוג ,)תויתיוז םינבאמ      
םיקד אללו א"כ מ"ס 02 תילמיסקמ      
שרדנה יפל ,תחא הבכש רוזיפב ,      
ףיעס לוחכ רפס יללכה טרפמב      

23,000          25   920.00 ר"מ .51.04.12  
      
שומיש ךרוצל ,רופח רמוחב לופיט     51.2.250
,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח      
,הנשי םא תלוספה תדרפה      
וא ררבנ יולימ תרדגהל ותמאתהו      
תוברל .דחוימה טרפמה יפל      
ורוזיפ יולימה רוזאל רמוחה תלבוה      
וקודיהו מ"ס 02 דע יבועב תובכשב      
יולימ ק"מ יפל םלושיו 15 טרפמ יפל      

23,000          11.50 2,000.00 ק"מ .חטשב קדוהמ  
רפע תודובע 2.15 כ"הס     205,700  
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קובץ: 1160-1   .../034 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     034 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

8 'סמ שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,א ב ו מ  י ו ל י מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
ת י ת ש ת ו  ם י ע צ מ       
      
םוקמב וא רתאב ימוקמ רפעמ יולימ     51.3.070
רפחנש ,ונממ מ"ק 51 דע קחורמה      
רזופמ ,רחא הזוח תרגסמב      
מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
לכל רקובמ קודיהב קודיהה רחאל      
טרפמה יפל תשרדנ תופיפצ תגרד      
ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה      
,יולימה ירוזאל הלבוה ,הסמעה      

28,800          16 1,800.00 ק"מ . )קודיהו רוזיפ  
      
יבועב תוכרדמב  'א גוס עצמ     51.3.140
קודיהה רחאל ,מ"ס51 דע הבכש      
דייפידומ יפל 001% לש רקובמ      

285,600         102 2,800.00 ק"מ .וטשאא  
תיתשתו םיעצמ ,אבומ יולימ 3.15 כ"הס     314,400  

      
ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  9.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד  י ר ז י ב א ו       
      
ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.9.030

   871         174.20     5.00 'חי .ינוריע גוסמ ךרד ירורמתל  
      
הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.050
עבצב ,מ"ס 51 דע 01 בחורב      
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל      

 5,200           2.60 2,000.00 רטמ .)וטנ העיבצ  
ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 9.15 כ"הס     6,071   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפו םישיבכ 15 כ"הס     565,731  
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קובץ: 1160-1   .../035 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     035 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

8 'סמ שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו ב כ ש  1.25 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב  ת ו י ט ל פ ס א       
      
טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     52.1.090
ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג סג      

200,100          29 6,900.00 ר"מ .PG68-10  
      
טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     52.1.180
ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג סג      

186,300          27 6,900.00 ר"מ .PG70-10  
תוכרדמו תועסימב תויטלפסא תובכש 1.25 כ"הס     386,400  

      
ת ו נ ו ש  2.25 ק ר פ  ת ת       
      
2.1-8.0 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר     52.2.010

11,040           1.60 6,900.00 ר"מ .ר"מ/ג"ק  
      
רועישב החאמ ןמוטיב סוסיר     52.2.020

 6,900           1 6,900.00 ר"מ .ר"מ/ג"ק 5.0-3.0  
תונוש 2.25 כ"הס     17,940  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

טלפסא תודובע 25 כ"הס     404,340  
1,533,976.40 8 'סמ שיבכ כ"הס
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קובץ: 1160-1   .../036 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     036 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

םיפ"צשו תורכיכ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ל ל כ  ן ד מ א  10 ק ר פ       
      
ת ו ר כ י כ  1.10 ק ר פ  ת ת       
      

500,000         400 1,250.00 ר"מ חטש יפל תורכיכ חותיפ 01.1.010
תורכיכ 1.10 כ"הס     500,000  

      
ם י פ "צ ש  2.10 ק ר פ  ת ת       
      

1,125,000         450 2,500.00 ר"מ חטש יפל םיפ"צש חותיפ 01.2.010
      
ריק תינב ללוכ , הסינכ טוליש     01.2.020
הרואת ,ריקל דמצומ בותיכ ,טוליש      
עוציבל שורדה לכו תיביטרוקד      

200,000     200,000     1.00 'חי םלשומ  
םיפ"צש 2.10 כ"הס     1,325,000  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יללכ ןדמא 10 כ"הס     1,825,000  
םיפ"צשו תורכיכ כ"הס     1,825,000
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קובץ: 1160-1   .../037 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     037 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

הביאש תנחתל השיג ךרד 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ע ה  00 ק ר פ       
      
ה ר ע ה  1.00 ק ר פ  ת ת       
      
עוציבל סחייתמ הז תויומכ בתכ      
בחוררב הביאש תנחתל השיג ךרד      
02 לש םיעצמ תובכש יתשו 'מ 0.5      
תחא לכ מ"ס      

הרעה 1.00 כ"הס           
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הרעה 00 כ"הס           
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קובץ: 1160-1   .../038 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     038 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

הביאש תנחתל השיג ךרד 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  -ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
ק ו ר י פ ו       
      
,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.025
םירדלוב יוניפ ,תלוספ יוקינ ללוכ      

 2,125           2.50   850.00 ר"מ .קוליסו יוניפ תוברל היחמצ תדרוהו  
      
םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     51.1.100
שרדנה יפל השעית הרבדה ,      
םיפיעס לוחכ רפס-יללכה טרפמב      
,40.40.20.14 דע 00.40.20.14      
טרפמב שרדנה יפל עקרק יוטיחו      

 1,530           1.80   850.00 ר"מ 50.20.14 ףיעסלוחכ רפס-יללכה  
קוריפו הנכה תודובע 1.15 כ"הס     3,655   

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
000,01 דע עקרק יגוס לכב הריפח     51.2.030

 2,600          20   130.00 ק"מ .ק"מ  
      
םיחטש לש רקובמ קודיהו רושיי     51.2.180
וא/ו הריפחב מ"ס 04 דע לש הבוגל      
לולכ יולימה רמוח( תובכשב יולימ      

 5,950           7   850.00 ר"מ .)'חיה ריחמב  
רפע תודובע 2.15 כ"הס     8,550   

      
,א ב ו מ  י ו ל י מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
ת י ת ש ת ו  ם י ע צ מ       
      
םוקמב וא רתאב ימוקמ רפעמ יולימ     51.3.070
רפחנש ,ונממ מ"ק 51 דע קחורמה      
רזופמ ,רחא הזוח תרגסמב      
מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
לכל רקובמ קודיהב קודיהה רחאל      
טרפמה יפל תשרדנ תופיפצ תגרד      
ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה      
,יולימה ירוזאל הלבוה ,הסמעה      

   160          16    10.00 ק"מ . )קודיהו רוזיפ  
      
יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.120
,מ"ס 02 דעו מ"ס 51 -מ הבכש      
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל      

31,620          93   340.00 ק"מ .וטשאא דייפידומ יפל 001%  
תיתשתו םיעצמ ,אבומ יולימ 3.15 כ"הס     31,780  

      
      
      

חותיפ -םישיבכ 15 כ"הס     43,985  
הביאש תנחתל השיג ךרד כ"הס     43,985
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קובץ: 1160-1   .../039 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     039 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

'א בלש 10 הנבמ     
    
הרעה 00 קרפ      
    

הרעה 00 כ"הס                                       
    
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ      
    

                          218,295.60 ץוח תרואתל תונכה 1.80 קרפ תת    
    

                          319,822.80 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.80 קרפ תת    
    

                          200,785.90 הרואת ירזיבא 3.80 קרפ תת    
    

                          128,250.00 תונוש 4.80 קרפ תת    
    

                          103,109.20 קזב תרבחל תרושקת תודובע 8.80 קרפ תת    
    

              970,263.50 תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 כ"הס               
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                          783,680.40 תובחר ,תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 1.04 קרפ תת    
תוגרדמו            
    

              783,680.40 רתאה חותיפ 04 כ"הס               
    
14 קרפ 14 קרפ      
    

                           30,600.00 1.14 קרפ 1.14 קרפ תת    
    

                          279,450.00 2.14 קרפ 2.14 קרפ תת    
    

              310,050.00 14 קרפ 14 כ"הס               
    
חותיפ -םישיבכ 15 קרפ      
    

                          290,153.90 קוריפו הנכה תודובע 1.15 קרפ תת    
    

                        1,236,100.00 רפע תודובע 2.15 קרפ תת    
    

                        2,336,400.00 תיתשתו םיעצמ ,אבומ יולימ 3.15 קרפ תת    
    

                        2,399,916.90 זוקינו לועית תודובע 6.15 קרפ תת    
    

                           85,545.60 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 9.15 קרפ תת    
    

            6,348,116.40 חותיפ -םישיבכ 15 כ"הס               
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קובץ: 1160-1   .../040 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     040 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

טלפסא תודובע 25 קרפ      
    

                        2,609,640.00 תועסימב תויטלפסא תובכש 1.25 קרפ תת    
תוכרדמו            
    

                          118,000.00 תונוש 2.25 קרפ תת    
    

            2,727,640.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס               
11,139,750.30 'א בלש 10 כ"הס                          

    
8 'סמ שיבכ 20 הנבמ     
    
הרעה 00 קרפ      
    

הרעה 00 כ"הס                                       
    
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ      
    

                          104,409.70 ץוח תרואתל תונכה 1.80 קרפ תת    
    

                          123,305.60 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.80 קרפ תת    
    

                          140,600.10 הרואת ירזיבא 3.80 קרפ תת    
    

                           69,750.00 תונוש 4.80 קרפ תת    
    

              438,065.40 תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 כ"הס               
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                          125,840.00 תובחר ,תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 1.04 קרפ תת    
תוגרדמו            
    

              125,840.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס               
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

                           39,560.00 קוריפו הנכה תודובע 1.15 קרפ תת    
    

                          205,700.00 רפע תודובע 2.15 קרפ תת    
    

                          314,400.00 תיתשתו םיעצמ ,אבומ יולימ 3.15 קרפ תת    
    

                            6,071.00 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 9.15 קרפ תת    
    

              565,731.00 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס               
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קובץ: 1160-1   .../041 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     041 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

טלפסא תודובע 25 קרפ      
    

                          386,400.00 תועסימב תויטלפסא תובכש 1.25 קרפ תת    
תוכרדמו            
    

                           17,940.00 תונוש 2.25 קרפ תת    
    

              404,340.00 טלפסא תודובע 25 כ"הס               
1,533,976.40 8 'סמ שיבכ 20 כ"הס                          

    
םיפ"צשו תורכיכ 30 הנבמ     
    
יללכ ןדמא 10 קרפ      
    

                          500,000.00 תורכיכ 1.10 קרפ תת    
    

                        1,325,000.00 םיפ"צש 2.10 קרפ תת    
    

            1,825,000.00 יללכ ןדמא 10 כ"הס               
1,825,000.00 םיפ"צשו תורכיכ 30 כ"הס                          

    
הביאש תנחתל השיג ךרד 40 הנבמ     
    
הרעה 00 קרפ      
    

הרעה 1.00 קרפ תת                                        
    

הרעה 00 כ"הס                                       
    
חותיפ -םישיבכ 15 קרפ      
    

                            3,655.00 קוריפו הנכה תודובע 1.15 קרפ תת    
    

                            8,550.00 רפע תודובע 2.15 קרפ תת    
    

                           31,780.00 תיתשתו םיעצמ ,אבומ יולימ 3.15 קרפ תת    
    

               43,985.00 חותיפ -םישיבכ 15 כ"הס               
   43,985.00 הביאש תנחתל השיג ךרד 40 כ"הס                          
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קובץ: 1160-1   .../042 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     042 חותיפ תודובע - הנוי רפכ ת.א

  
לכה ךס  

14,542,711.70  יללכ כ"הס  
 2,472,260.99 מ"עמ %71  
 17,014,972.69 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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