
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 ןכדועמ דיגאת תודובע - הנוי רפכ ת.א

םימ ינקתמו יווק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10 ק ר פ       
      
ת י ל ל כ  ה ר ע ה  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
םאתהב דדמיו עצובי רומאה לכ       
דחוימה טרפמב רומאל      
      
בתכב יוטיב םהל ןיא רשא םיפיעס      
יריחמ רגאמ "מ וחקלי תויומכה      
לקד תאצוהב "תויתשתו היינב      
ותרודהמב )לקד ןוריחמ ןלהל(      
לע 02% לש החנה םע הנורחאה      
יפכ ןוריחמב םיבוקנה םיריחמה      
ריחמ תפסות לכ אלל תאזו םהש      
ריחמתל דוסיה תוחנהב רדגומכ      
םהנימל םיחפסנבו ןוריחמה      
.ןוריחמל םיפרוצמה      

תיללכ הרעה 10.10 כ"הס           
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תויללכ תורעה 10 כ"הס           
קובץ: 1160-9   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

םימ ינקתמו יווק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס ו  ם ו ק י ש  15 ק ר פ       
ת ו ד ו ב ע  י ר ח א  ,ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ב ו ח ר       
ב ו י ב ו  ם י מ       
      
0.15 ק ר פ  ת ת  00.15 ק ר פ  ת ת       
      
15 קרפל תיללכ הרעה      
      
תודובעה :15 קרפל הרעה      
ועצובי הז קרפב תוראותמה      
יטרואיתה הריפחה בחורל םאתהב      
וא ינכטה טרפמב רדגומש יפכ      
לכה תוחפל רטמ 1 לש בחורב      
שיו הדימב .דחוימה טרפמב רומאכ      
ןה הז בחורל רבעמ תודובע עצבל      
דבלב חקפמהמ בתכב רושיאב      

0.15 קרפ תת 00.15 כ"הס           
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
ק ו ר פ ו       
      
ךותיח ללוכ( םייק טנרדיה קוריפ     51.01.0001
לכב )רוויע ןגואו ןגוא ךותירו ףקזה      

 1,488       744   2.0000 'חי .רשואמ רתאמ וקוליסו רטוק  
      
-"3 4" רטוקב םייק ףוגמ קוריפ     51.01.0002
םיגירח םירקמב .תלוספה קוליסו      

    93        93   1.0000 'חי חקפמהמ בתכב רושיא יפלו דבלב  
      
-"6 8" רטוקב םייק ףוגמ קוריפ     51.01.0003
םיגירח םירקמב .תלוספה קוליסו      

   130       130   1.0000 'חי חקפמהמ בתכב רושיא יפלו דבלב  
קורפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס     1,711   

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
ם י ע צ מ ו       
      
,אבומ יולימו םיעצמה יריחמ :הרעה      
קודיהו רוזיפ הלבוה םיללוכ      
    --------------------------------------  
    -----------  
      
יקנ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.02.0002

56,000        56 1,000.0000 ק"מ .תובכשב ורוזיפ תוברל ,גרודמו  
םיעצמו רפע תודובע 20.15 כ"הס     56,000  

      
      
      
      
      
      

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

קובץ: 1160-9   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

םימ ינקתמו יווק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
:הרעה      
    --------------------------------------  
קוריפה חטש בושיח .1 ------------      
היהי 'דכו םיליבש ,תוכרדמ ,שיבכב      
יטרואיתה הלעתה בחורל םאתהב      
םיעצמה יריחמ .2 טרפמב טרופמכ      
רוזיפ הלבוה םיללוכ ,אבומ יולימו      
טרפמב רומאכ לכה 'דכו קודיהו      
דחוימה      
    --------------------------------------  
    -----------  
      
הנקתהו החנה ,הנסחא ,קוריפ     51.03.0002
.אוהש גוס לכמ ףוציר לש שדחמ      
לוח רוזיפו הקפסא תללוכ הדובעה      
םיעצמ תבכש ,מ"ס 5 יבועב יקנ      
תופצרמ תקפסאו מ"ס 02 יבועב      
קוריפה ןמזב ורבשנש הלא םוקמב      
קוליסו ןכל םדוק תורובש ויה וא      
תוברל .השרומ רתאל תלוספ      

   650        65  10.0000 ר"מ .םיחטשמ ג"ע הנסחא  
ףוציר תודובע 30.15 כ"הס     650     

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ תודובע ירחא ,תוכרדמו תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 כ"הס     58,361  
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-9   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

םימ ינקתמו יווק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  10.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ  י ו ו ק       
      
םירזיבא םיללוכ תרנצ תחנה יריחמ      
תחתמ תרנצ תלחשה ,םיחפס ,      
,לוח תפיטעו עצמ ,תמייק תיתשתל      
תחנה ,יוטיחו הפיטש ,ץחל תוקידב      
רומאכ לכה ,'דכו ןומיס תשר      
דחוימה טרפמב      
      
תורונצ לשו החנהו הלבוה ,הקפסא      
לש תינוציח הפיטע םע הדלפ      
יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
תרצות תמגוד טלמ םינפ םיפוצמו      
וא "ןוכיתה חרזמה תורוניצ"      
ע"ש וא "תורבא"      
      
רחמותי אל תינמז תרנצב שומיש      
תחנה יריחמב ללכייו דרפנב      
תרנצה      
      
56.3 .ד.ע 2?" רטוקב ךא ,ל"נכ     57.01.0004

 1,260       140   9.0000 רטמ .'מ 52.1 דע קמועב מ"מ  
      
23/5" .ד.ע 3?" רטוקב ךא ,ל"נכ     57.01.0005

 3,348       186  18.0000 רטמ .'מ 52.1 דע קמועב מ"מ  
      
23/5" .ד.ע 4?" רטוקב ךא ,ל"נכ     57.01.0006

47,945       223 215.0000 רטמ .'מ 52.1 דע קמועב  
      
23/5" .ד.ע 6?" רטוקב ךא ,ל"נכ     57.01.0007

51,615       279 185.0000 רטמ .'מ 52.1 דע קמועב  
      
23/5" .ד.ע 8?" רטוקב ךא ,ל"נכ     57.01.0008

182,560       326 560.0000 רטמ .'מ 52.1 דע קמועב  
      
61/3" .ד.ע 01?" רטוקב ךא ,ל"נכ     57.01.0009

77,515       419 185.0000 רטמ .'מ 05.1 דע קמועב  
      
61/3" .ד.ע 21?" רטוקב ךא ,ל"נכ     57.01.0010

189,440       512 370.0000 רטמ .'מ 05.1 דע קמועב  
םימ יווק תחנהו הקפסא 10.75 כ"הס     553,683  

      
      
      
      
      
      
      
      

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

קובץ: 1160-9   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

םימ ינקתמו יווק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י מ  י נ ק ת מ  20.75 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ז י ב א ו       
      
יוביכ זרב תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.02.0001
תוברל םייק וק לע 3X2" לופכ      
,הדובעה רמגב רזוח יולימו הריפח      
עט ,ישאר רונצב חתפ תיישע      
דע לש ךרואב 6?" רונצ ,6?" תשקו      
זרב שארו 4"  יתשורח ףקז ,'מ 4      
ירבחמ םע 3X2"  לופכ יוביכ      

 5,208     5,208   1.0000 'חי ץרוטש  
      
לע הריבש ןקתמ רובע תפסות     57.02.0002

 1,395     1,395   1.0000 'חי טרפ יפל  6" ףקז  
      
שוג םע ושעי תונכהה לכ .1 :הרעה      
ישארה וקהמ .2 ק"תת 03-ב ןוטב      
תונכהה ויהי םימה ןועש דעו      
תיתכתמ לא\הדלפ תרנצמ      
תונכהה לכ .3 טרפל םאתהב      
ןוגכ תכרעמה יביכר לכ תא תוללוכ      
,םיפוגמ ,םיידגנ םינגוא ,םינגוא      
םיכותיר ,תויווז ,רטוק ירבעמ      
טרפמלו טרפל םאתהב תוגרבהו      
.4 םלשומ עוציב תלבק דעו      
םיתב ירוביחל תונכה תיישעב      
יעטק ךרוא ןובשחב חקליי ריחמב      
רובחה רובע וחנוהש תורונצ      
הנכה וא דדוב רובח :ןמקלדכ      
לופכ רובח .'מ 5.2 - דדוב רובחל      
.'מ 0.5 - לופכ רובחל הנכה וא      
ךרואל רבעמ וחנוי רשא תורונצה      
תקפסא" יפיעסב וללכיי ,ל"נה      
רובע .5 .א"מ יפל "תורונצ תחנהו      
רוביחל הנכה וא תיב רוביח תיישע      
ןלבקל םלושת ,םייק םימ וקמ תיב      
יוליג רובע ריחמ תפסות      
עיפומכ ,םייק וקל תורבחתהו      
רוניצ ןיב תויורבחתה לש םיפיעסב      
שרדיו הדימב .6 .םייק רוניצל עצומ      
ןלבקל םלושי את ךותב זירט ףוגמ      
םיפוגמב הנקתה יפיעס יפל תפסות      
    .  
      
שאר/תיב רובחל ל"נכ הנכה     57.02.0004
תורבחתה אלל 2?" דדוב הייקשה      

 2,790       930   3.0000 'חי .ןכרצה וקל  
      
4? " דדוב תיב רובחל ל"נכ הנכה     57.02.0005

53,475     2,325  23.0000 'חי .ןכרצה וקל תורבחתה אלל  
      
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל     62,868
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-9   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

םימ ינקתמו יווק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         62,868  

      
      
תרנצמ תונכה רובע תפסות     57.02.0006
יושעה לוורש תוברל תיתכתמ-לא      
שרדנ רטוק לכב E.P.D.H טוממ      
ןוטב יולימו הילעה ףקזב הכימתל      
'מ 5.0 קמועמ ,לוורשה ךרוא לכל      

 7,498       326  23.0000 פמוק עקרקה ינפ לעמ מ"ס 02 דעו  
      
וקמ האיצי תוברל תיב רוביח תיישע      
תבכרהו תקפסא ,ישאר הקפסא      
רבעמ עט :ןוגכ םירזיבאה לכ      
,ןנסמ ,םיפוגמ ,הקראה יספ ,ךותיר      
,רזוח לא ,ץחל דמ ,ריווא םותסש      
,'וכו תופומ ,תורונצ יעטק ,םילפינ      
הדידמה תכרעמ תרבעהו קוריפ      
לכ ללוכ שרגמה שארל תמייקה      
תוברל ,תושורדה תודובעה      
םירוביח וא/ו רצחב םימ וק תמלשה      
שרדנכ תרנצ יעטק לש תומלשהו      
ךותב ןכרצ וקל תורבחתה ללוכ      
.)םימ דמ תקפסא ללוכ אל( רצחה      
5.2. דע דדוב רוביחב ללוכ ריחמה      
'מ 0.5 דע לופכ רוביחבו תרנצ 'מ      
עטקה לכב עקרקב תחנומ תרנצ      
תשק דעו םייקה וקל רוביחה ןיב      
לכ תוברל עקרקה ינפל הילעה      
תותשקו תויווז / םירבעמה      
רשא תורונצה .עקרקב תונקתומה      
וללכיי ,ל"נה ךרואל רבעמ וחנוי      
"תורונצ תחנהו תקפסא" יפיעסב      
.טרפ יפל .א"מ יפל      
      

 1,860     1,860   1.0000 'חי 2? " רטוקב דדוב תיב רובח ל"נכ 57.02.0008
      

 4,650     4,650   1.0000 'חי .4?" - דדוב תיב רובח ל"נכ 57.02.0009
      
תרנצב תודובע רובע תפסות     57.02.0010
תקתעה בקע ,רטמ 3 לעמ תימינפ      

   558       279   2.0000 פמוק הדידמ 'עמ  
      
גוסמ םייק םימ וק קוריפו יוליג     57.02.0011
אלש 4"-2" םירטקב והשלכ      
וקוליסו תרנצ תחנה תרגסמב      
וקה תריגס תוברל .רשואמ רתאל      
םירקמב .רוויע ןגואו ןגואב םייקה      
חקפמה רושיאבו דבלב םיגירח      

   940        47  20.0000 רטמ בתכב  
      
      
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל     78,374
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-9   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

םימ ינקתמו יווק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         78,374  

      
      
גוסמ םייק םימ וק קוריפו יוליג     57.02.0012
אלש 8",6" םירטקב והשלכ      
וקוליסו תרנצ תחנה תרגסמב      
וקה תריגס תוברל .רשואמ רתאל      
םירקמב .רוויע ןגואו ןגואב םייקה      
חקפמה רושיאבו דבלב םיגירח      

23,500        47 500.0000 רטמ בתכב  
      
ףוגמ לש הנקתהו הלבוה הקפסא      
ץוחו ליימא םינפ יופיצ םע זירט      
םגד 'מטא 61 .ע.ל יסקופא      
    LRT/SRT וא "לאפר" תרצות  
תוברל שדח וק לע ע"ש וא "בכוכה"      
רבחמ ,ידגנ ןגוא תנקתהו תקפסא      
ןוגיע ינזוא ,םיגרב ,םימטא ,ןגואל      
לכ תיישעו ןקת יפל ןוגיע תוטומו      
יפל תושורדה תודובעה רתיי      
יולימו קודיה ,יוסיכ תוברל טרפמה      
.רזוח      
      

 1,674     1,674   1.0000 'חי 4" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 57.02.0014
      

 2,325     2,325   1.0000 'חי 6" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 57.02.0015
      

35,340     3,534  10.0000 'חי 8" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 57.02.0016
      

 5,580     5,580   1.0000 'חי 01" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 57.02.0017
      

12,276     6,138   2.0000 'חי 21" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 57.02.0018
      
ןוטב יאת תבכרהו הלבוה ,הקפסא      
םע תוימורט ןוטב תוילוחמ םיפוגמל      
תועבורמ ,לזרב תקצימ הסכמ      
5.21 ינוניב סמועל( ףצורמ חטשב      
למס םע היהי הסכמה ,)ןוט      
תנשו תושר "םימ" ודועי ,דיגאתה      
הנקתה ,הריפח תוברל ,רוציי      
םיסכמה תנקתהו תבכרה      
תחנהו תקפסא ,םנוטיבו תורקתהו      
תיישע )מ"ס 01( תיתחתב ץצח      
ביבסמ ןוטב "תיאצח"ו ןוטב תרוגח      
קדוהמ יולמ ,הריפח ,אתה תרקתל      
יפל לכה .םירמוח יפדוע קוליסו      
ןנכתמה טרפ      
      
םע מ"ס 06? רטוקב לבא  ל"נכ     57.02.0020

 1,395     1,395   1.0000 'חי מ"ס 05?  הסכמ  
      
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל     160,464
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-9   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

םימ ינקתמו יווק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         160,464  

      
      
םע מ"ס 08? רטוקב לבא  ל"נכ     57.02.0021

22,000     2,000  11.0000 'חי מ"ס 05?  הסכמ  
      
םע ,מ"ס 001? רטוקב לבא ל"נכ     57.02.0022

 6,975     2,325   3.0000 'חי מ"ס 06?  הסכמ  
      
רטוק לכב את ריחמל תפסות     57.02.0023
הסכמו הרקת תנקתה רובעב      
)ןוט 04 סמועל( לזרב תקצימ      
הסכמה .ןוט 5.21 סמועל םוקמב      
דועיו תושר ,דיגאתה למס םע היהי      

   465       465   1.0000 'חי ."םימ" הסכמה  
      
תורונצל 02-ב ןייוזמ ןטב תפיטע     57.02.0024
מ"ס 02 יבועב .םירטקה לכב      

 7,440       744  10.0000 ק"מ .ןויז לזרב ללוכ ביבסמ  
      
רטוקב םימ תחושל ריחמ תפסות     57.02.0025
רובע קמוע לכב מ"ס 001 דע      
MSLC עצמ תחנהו תקפסא      
דעו מ"ס 05 יבועב החושל ביבסמ      
תוריקהמ 'מ 0.1 לש קחרמ      
  תעבט( החושה לש םיינוציחה    

   372       372   1.0000 פמוק MSLC החושל ביבסמ(.  
      
אלש תמייק הדידמ תכרעמ קוריפ     57.02.0026
הדובעה .התקתעה תרגסמב      
תלוספה לכ קוליסו ךותיח תללוכ      
זוקינו תריגס תוברל רשואמ רתאל      
רמגב המירזה שודיחו םימ      
ןגואב תווצק תריגס תוברל הדובעה      
גוס לכמ תמייקה תרנצה רוויע ןגואו      

   372       372   1.0000 'חי .רטוק לכבו אוהש  
      
ףוגמ/רונצל עצומ רונצ תורבחתה      
יולגו הריפח תוברל ,רטוק לכב םייק      
,םימה תמירז תקספה ,םייק רונצ      
,וזוקינ ,םייקה רוניצב חתפ תיישע      
םירזיבאה לכ תבכרהו ךותיר      
"דמל" תיישע ,םישורדה םיחפסהו      
תפילד ןוקית ,ךרוצה תדימב      
,ועגפנש ךותירה תומוקמב תורונצה      
לכו םימה תמירזו תופיטעה שודיח      
םימואיתהו תושורדה תודובעה רתי      
תמלשומ תורבחתה תלבקל דע      
תריגס תוברל ,תינכותה יפל      
רזוח יולימ ,יוסיכ ,םיפוגמ תחיתפו      
.קודיהו      
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל     198,088
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-9   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

םימ ינקתמו יווק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         198,088  

      
      
שדחל ןשי וק רוביח רובע תפסות     57.02.0028
לכ תקפסא תוברל םינוש םירמוחמ      
- 01" רטוקב םישורדה םירזיבאה      

 1,395     1,395   1.0000 פמוק 14"  
      
6" רטוקמ םימ תרנצ םוליצ     57.02.0029
תושירד יפל היזיולט תמלצמב      

26,600        19 1,400.0000 רטמ .טרפמה  
םירזיבאו םימ ינקתמ 20.75 כ"הס     226,083  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ תודובע 75 כ"הס     779,766  
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
 

קובץ: 1160-9   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

םימ ינקתמו יווק 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  89 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  10.89 ק ר פ  ת ת       
      
רוזאל םימ תקפסא תכרעמ שאר     98.01.0001
חטשמ ,01" למג ללוכה הישעתה      
רטמ 5.2 הבוג רדג ,ןייוזמ ןוטב      
םידדוב ןוטב תודוסיו ןרק תוברל      
שפשפ רעש ,ע"וש וא "ןויצ" םגד      
,מ"ס 002/021 תודימב יפנכ דח      
,ץחל דמ ,6" ינוסכלא ןנסמ  תוברל      
זרב םע 2" בלושמ ריווא םותסש      
,םירצ זירט יפוגמ 2 ,ינוסכלא      
םימ דמ ,6" רוזח-לא םותסש      
תרצות - "בטקוא" םגדמ ינוסרטלוא      
  ,6" רטוקב ע"וש וא הילד דרא    
םירמוחהו םירזיבאה לכ תוברל      
ריחמ .תמלושמ הנקתהל םישורדה      
תודובעה לכ תא ללוכ הדיחיה      
למשח ירוביחל םישורדה םירמוחהו      
רובע הנכות תביתכו תרושקת ,      
רקב תוברל ,םימ תקפסא תכרעמ      
לנאפו רדשמ םע הקיפסו ץחל      
לש הרקבה תכרעמל ירלוס      

95,139     95,139   1.0000 פמוק דיגאתה  
תונוש 10.89 כ"הס     95,139  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוש 89 כ"הס     95,139  
םימ ינקתמו יווק כ"הס     933,266
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קובץ: 1160-9   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

בויב ינקתמו יווק 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10 ק ר פ       
      
ת י ל ל כ  ה ר ע ה  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
םאתהב דדמיו עצובי רומאה לכ      
דחוימה טרפמב רומאל      
      
בתכב יוטיב םהל ןיא רשא םיפיעס      
יריחמ רגאמ "מ וחקלי תויומכה      
לקד תאצוהב "תויתשתו היינב      
ותרודהמב )לקד ןוריחמ ןלהל(      
לע 02% לש החנה םע הנורחאה      
יפכ ןוריחמב םיבוקנה םיריחמה      
ריחמ תפסות לכ אלל תאזו םהש      
ריחמתל דוסיה תוחנהב רדגומכ      
םהנימל םיחפסנבו ןוריחמה      
.ןוריחמל םיפרוצמה      

תיללכ הרעה 10.10 כ"הס           
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תויללכ תורעה 10 כ"הס           
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קובץ: 1160-9   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

בויב ינקתמו יווק 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס ו  ם ו ק י ש  15 ק ר פ       
ת ו ד ו ב ע  י ר ח א  ,ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ב ו ח ר       
ב ו י ב ו  ם י מ       
      
ת י ל ל כ  ה ר ע ה  10.15 ק ר פ  ת ת       
15 ק ר פ ל       
      
תודובעה :15 קרפל הרעה      
ועצובי הז קרפב תוראותמה      
יטרואיתה הריפחה בחורל םאתהב      
וא ינכטה טרפמב רדגומש יפכ      
לכה תוחפל רטמ 1 לש בחורב      
שיו הדימב .דחוימה טרפמב רומאכ      
ןה הז בחורל רבעמ תודובע עצבל      
דבלב חקפמהמ בתכב רושיאב      

15 קרפל תיללכ הרעה 10.15 כ"הס           
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
ם י ע צ מ ו       
      
,אבומ יולימו םיעצמה יריחמ :הרעה      
קודיהו רוזיפ הלבוה םיללוכ      
    --------------------------------------  
    -----------  
      
יקנ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.02.0002

270,000        54 5,000.0000 ק"מ .תובכשב ורוזיפ תוברל ,גרודמו  
      
םיללוכ החנהה יפיעס :הרעה      
לככ םיבולכ וא/ו םינופידב שומיש      
קמוע לכב שרדייש      

םיעצמו רפע תודובע 20.15 כ"הס     270,000  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ תודובע ירחא ,תוכרדמו תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 כ"הס     270,000  
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קובץ: 1160-9   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

בויב ינקתמו יווק 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ב ו י ב  י ו ו ק  ת ח נ ה  30.75 ק ר פ  ת ת       
ם י ש ד ח       
      
א"מ ריחמ  :םישדח בויב יווק עוציב      
תחנהו תלבוה ,תקפסא :ללוכ רונצ      
.E.P רוניצ וא חישק .יס.יו.יפ תורונצ      
    D.H )שומיש רתוי היצטיברג יווקב  
וא )דבלב ן'יזויפורטקלא יכותירב      
השירד י"פע תאז לכו הדלפ רוניצ      
.דחוימה טרפמב רומאה יפלו      
    --------------------------------------  
    ------------  
      
מ"מ 061 רטוקב תיב רוביחל הנכה     57.03.0002
.'מ 57.1 דע 'מ 62.1 -מ קמועב      
,קקפב רוניצה הצק תמיתס תוברל      
05/05  תיווז לזרבו ןוטב שוג      
לעמ טלוב ,ןבל\םודא עובצ ןומיסל      
עקרקב ןקתומו מ"ס 57 עקרקה      
וילעו תוחפל מ"ס 57  קמועב      
,"בויב" בותיכה םע טלש ןקתומ      

46,500       186 250.0000 רטמ .הקלח רפסמו קמוע  
      
קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ     57.03.0003

220,420       214 1,030.0000 רטמ .'מ 52.2 דע 67.1-מ  
      
קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ     57.03.0004

34,950       233 150.0000 רטמ .'מ 57.2 דע 62.2-מ  
      
קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ     57.03.0005

30,120       251 120.0000 רטמ .'מ 52.3 דע 67.2-מ  
      
קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ     57.03.0006

 5,580       279  20.0000 רטמ .'מ 57.3 דע 62.3-מ  
      
קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ     57.03.0007

31,200       312 100.0000 רטמ .'מ 52.4 דע 67.3-מ  
      
גרד E.P.D.H \ 001-EP תורוניצ      
    01 71-RDS סקלפירמ" תמגוד"  
תוטומב היהית תרנצה .ע"ש וא      
'מ 6 לש ילאמיסקמ ךרואב םירשי      
      
דע קמועב מ"מ 522 רטוקב תורונצ     57.03.0009

32,600       326 100.0000 רטמ .'מ 57.1  
      
קמועב מ"מ 522 רטוקב תורונצ     57.03.0010

43,550       335 130.0000 רטמ .'מ 52.2 דע 67.1-מ  
      

30.75.20 קרפ תתב הרבעהל     444,920
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קובץ: 1160-9   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

בויב ינקתמו יווק 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         444,920  

      
      
מ"מ 002 רטוקב תיב רוביחל הנכה     57.03.0011
-מ קמועב C.V.P 8-NS רוניצמ      
תמיתס תוברל ,57.1 דע 'מ 62.1      
תעיריב הפיטעו קקפב רוניצה הצק      
    CVP תיווז לזרבו ןוטב שוג ,ביבסמ  
עקרקה לעמ טלוב ,ןומיסל 05/05      
57 קמועב עקרקב ןקתומו מ"ס 57      
בותיכה םע טלש וילעו תוחפל מ"ס      

 9,680       242  40.0000 רטמ .קמועו הקלח רפסמ "בויב"  
      
רטוק לכב בויב תרנצ םוליצ     57.03.0012
תושירד יפל היזיולט תמלצמב      

49,000        14 3,500.0000 רטמ .טרפמה  
םישדח בויב יווק תחנה 30.75 כ"הס     503,600  

      
ת ר ו ק ב  י א ת  40.75 ק ר פ  ת ת       
ב ו י ב ל       
      
,תוילוח( םיימורט תרוקב יאת עוצב      
תלוכת ירקיע בויבל )הרקת ,תופצר      
,הקפסא ללוכ ריחמה :הדובעה      
הרקת םע םיאת תבכרהו הלבוה      
למס תעבטה םע םיסכמ ,הסכמו      
הדירי יבלש ,דועיה רואתו דיגאתה      
חטשמ ,ההבגה ןוראווצ ,סלגרביפמ      
ילוארדיה חיטו דוביע ,קדוהמ עצמ      
םטאו "ביבוטיא" רבחמ ,הרפשאו      
תמאתה ,ע"ש וא "טסלפוטיא"      
ךרדה לש יפוס הבוגל הסכמה      
תיישע ,)הדיחיה ריחמב לולכ(      
ביבסמ ןוטב "תיאצח"ו ןוטב תרוגח      
רזעה תודובע לכ ,אתה תרקתל      
םלשומ רצומ תלבק דע תושורדה      
פ"עו דחוימה טרפמב רומאכ לכה      
עוציבה טרפ      
    --------------------------------------  
    ---------  
      
ןוטבמ םיימורט .ב.ת      
    --------------------------------------  
    --------------  
      
קמועבו מ"ס 001 רטוקב .ב.ת     57.04.0003
הרקת ללוכ ,'מ 57.1 דע 62.1-מ      
מ"ס 06 רטוק חתפ םע החוטש      

30,969     3,441   9.0000 'חי .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו  
      
      

40.75.20 קרפ תתב הרבעהל     30,969
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קובץ: 1160-9   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

בויב ינקתמו יווק 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         30,969  

      
      
קמועבו מ"ס 001 רטוקב .ב.ת     57.04.0004
הרקת ללוכ ,'מ 52.2 דע 67.1-מ      
מ"ס 06 רטוק חתפ םע החוטש      

93,000     3,720  25.0000 'חי .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו  
      
קמועבו מ"ס 001 רטוקב .ב.ת     57.04.0005
הרקת ללוכ ,'מ 57.2 דע 62.2-מ      
מ"ס 06 רטוק חתפ םע החוטש      

28,644     4,092   7.0000 'חי .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו  
      
קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.04.0006
הרקת ללוכ 'מ 52.3 דע 67.2-מ      
מ"ס 06 רטוק חתפ םע החוטש      

28,365     5,673   5.0000 'חי .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו  
      
קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.04.0007
הרקת ללוכ 'מ 57.3 דע 62.3-מ      
מ"ס 06 רטוק חתפ םע החוטש      

71,610     6,510  11.0000 'חי .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו  
      
דע קמועבו מ"ס 051 רטוקב .ב.ת     57.04.0008
םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 52.2      
סמועל הסכמו מ"ס 06 רטוק חתפ      

35,340     8,835   4.0000 'חי .)004D( ןוט 04  
      
לכב ןוטב תחוש ריחמל תפסות     57.04.0009
םע הרקת תנקתה רובעב רטוק      
גוסמ מ"ס 06 רטוקב ב.ב הסכמ      
    004D וא\ו "ביבא" ימאתמ תוברל  

38,003       623  61.0000 'חי .ע"ש וא ןוראווצ  
      
םוטיא תודובע רובע ריחמ תפסות      
,אתה תונפד יוקינ תוברל .םיאתל      
תנכהו הרקתהו אתה תיתחת      
,ןגמ/םוטיאה ירמוח תמסהל חטשה      
םידוביע ,אתה תונפד תעיבצ      
דימע יסקופא רמוחב הרקיתו      
ללוכ יבועב תובכש יתשב תוצמוח      
ןורקימ 005      
      
001 דע רטוקב םיאת רובע ל"נכ     57.04.0011

   465       465   1.0000 'חי מ"ס  
      
521 רטוקב םיאת רובע ךא ל"נכ     57.04.0012

 1,395     1,395   1.0000 'חי .מ"ס  
      
      
      
      

40.75.20 קרפ תתב הרבעהל     327,791
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-9   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

בויב ינקתמו יווק 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         327,791  

      
      
םימייק םיאתל תורבחתה      
    --------------------------------------  
.תל בויב וק תורבחתה ------------      
םיכפש םימרוז ובש םייק .ב      
הריפח תוברל קמוע לכבו תורונצב      
תיישע ,םייקה אתה ןפוד יוליגל      
,ףסונה רוניצה תרדחה ,םיחתפ      
המיטא ,חיטהו דובעה ןוקת ,םוטיא      
םוהת ימ תרידח תעינמל שרדנכ      
ללגב םיישקה לע תורבגתהו      
תוברל ,אתב םיכפש תמירז      
לש רוביח רובע ונה ריחמה .הביאש      
.םייק בויב אתל שדח וק      
      

 2,790       930   3.0000 'חי .מ"מ 061-002 תורונצב ל"נכ 57.04.0014
בויבל תרוקב יאת 40.75 כ"הס     330,581  

      
ם י ר ז י ב א  50.75 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ק ב  י א ת ל  ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע ו       
      
תחושל ןכומ יתשורח ינוציח לפמ      
"הבע" חישק .יס.יו.יפ תורונצמ בויב      
ללוכ ,ע.ש וא "PORD" גוסמ      
.יו.יפמ םירזיבאו ןיוזמ ןוטב תפיטע      
תיתחתב לעתימ דוביע ללוכו .יס      
.אתה      
    --------------------------------------  
    ---------  
      
דע קמועב מ"מ 061 רטוקב לפמ     57.05.0002

 1,116     1,116   1.0000 'חי .'מ 52.2  
      
דע קמועב מ"מ 002 רטוקב לפמ     57.05.0003

 1,209     1,209   1.0000 'חי .'מ 52.2  
      
.יס.יו.יפ תורונצמ בויבל ימינפ לפמ      
קוזיח ללוכ חישק E.P.D.H/הדלפ/      
יגרבו יקבחב אתה ריקל רונצה      
ללוכו םימאות םירזיבאו הטסורנ      
'כת יפל ,חטשב יושע ,לעתימ דובע      
,ןויז לזרב ,ןוטב ללוכ ,טרדנטס      
.הרפשאו תוינבת      
    --------------------------------------  
    ---------  
      
מ"מ 061 רטוקב ימינפ לפמ ל"נכ     57.05.0005

   465       465   1.0000 'חי .'מ 0.2 דע קמועב  
      

50.75.20 קרפ תתב הרבעהל     2,790 
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-9   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

בויב ינקתמו יווק 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         2,790   

      
      
מ"מ 002 רטוקב ימינפ לפמ ל"נכ     57.05.0006

   651       651   1.0000 'חי .רטמ 0.2 דע קמועב  
      
001-521 רטוק םייק .ב.ת קורפ     57.05.0007
קורפ ללוכ ,'מ 0.4 דע קמועב מ"ס      
,הרקת וא סונוק תריבשו הסכמ      
,תורונצה תוצק לש ןוטבב המיתס      
גוס עצמ וא לוחב אתה םינפ יולמ      
יוניפ ללוכ ,הבטרהב וקודיהו 'א      

 1,116       558   2.0000 'חי .תלוספ  
      
081-051 רטוק םייק .ב.ת קורפ     57.05.0008
קורפ ללוכ ,'מ 0.4 דע קמועב מ"ס      
,הרקת וא סונוק תריבשו הסכמ      
,תורונצה תוצק לש ןוטבב המיתס      
גוס עצמ וא לוחב אתה םינפ יולמ      
יוניפ ללוכ ,הבטרהב וקודיהו 'א      

 2,232     1,116   2.0000 'חי .תלוספ  
      
סחייתמ אבה ףיעסה :הרעה      
תרגסמב אלש החוש רותיאל      
תמייק החושל תורבחתה      
      

   420       140   3.0000 פמוק )הרובק( תרתסומ החוש רותיא 57.05.0010
תרוקב יאתל תונוש תודובעו םירזיבא 50.75 כ"הס     7,209   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ תודובע 75 כ"הס     841,390  
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
 

קובץ: 1160-9   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

בויב ינקתמו יווק 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  89 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  10.89 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 061 רטוקב תיב רוביחל הנכה     98.01.0001
.'מ 52.2 דע 'מ 67.1 -מ קמועב      
,קקפב רוניצה הצק תמיתס תוברל      
05/05  תיווז לזרבו ןוטב שוג      
לעמ טלוב ,ןבל\םודא עובצ ןומיסל      
עקרקב ןקתומו מ"ס 57 עקרקה      
וילעו תוחפל מ"ס 57  קמועב      
,"בויב" בותיכה םע טלש ןקתומ      

41,000       205 200.0000 רטמ .הקלח רפסמו קמוע  
      
מ"מ 002 רטוקב תיב רוביחל הנכה     98.01.0002
-מ קמועב C.V.P 8-NS רוניצמ      
תמיתס תוברל ,52.2 דע 'מ 67.1      
תעיריב הפיטעו קקפב רוניצה הצק      
    CVP תיווז לזרבו ןוטב שוג ,ביבסמ  
עקרקה לעמ טלוב ,ןומיסל 05/05      
57 קמועב עקרקב ןקתומו מ"ס 57      
בותיכה םע טלש וילעו תוחפל מ"ס      

 5,200       260  20.0000 רטמ .קמועו הקלח רפסמ "בויב"  
      
קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ     98.01.0003

27,520       344  80.0000 רטמ .'מ 57.4 דע 62.4-מ  
      
הקינס וקמ רבעמב הטקשה תחוש     98.01.0004
הרקב אתמ , ינויצטיברג וקל      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ      
תוברל רטמ 52.2 דע קמועבו      
ןוט 5.21 סמועל תימורט הרקת      
תמגוד ןוט 15.2 סמועל הסכמו      
521B למרכ" וא "33 למרכ" םגד      
מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות      
רטוקב זילפ תטלפ תעבט תפסות      
לכ ללוכ ,למס עבטומ הב מ"ס 61      
פ"ע היגרנאה ךוכישל שרדנה      

 5,115     5,115   1.0000 'חי עוציבה טרפב טרופמה  
תונוש 10.89 כ"הס     78,835  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוש 89 כ"הס     78,835  
בויב ינקתמו יווק כ"הס     1,190,225

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

קובץ: 1160-9   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

הקינס ינקתמו יווק 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10 ק ר פ       
      
ת י ל ל כ  ה ר ע ה  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
םאתהב דדמיו עצובי רומאה לכ      
דחוימה טרפמב רומאל      
      
בתכב יוטיב םהל ןיא רשא םיפיעס      
יריחמ רגאמ "מ וחקלי תויומכה      
לקד תאצוהב "תויתשתו היינב      
ותרודהמב )לקד ןוריחמ ןלהל(      
לע 02% לש החנה םע הנורחאה      
יפכ ןוריחמב םיבוקנה םיריחמה      
ריחמ תפסות לכ אלל תאזו םהש      
ריחמתל דוסיה תוחנהב רדגומכ      
םהנימל םיחפסנבו ןוריחמה      
.ןוריחמל םיפרוצמה      

תיללכ הרעה 10.10 כ"הס           
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תויללכ תורעה 10 כ"הס           
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-9   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

הקינס ינקתמו יווק 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס ו  ם ו ק י ש  15 ק ר פ       
ת ו ד ו ב ע  י ר ח א  ,ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ב ו ח ר       
ב ו י ב ו  ם י מ       
      
ת י ל ל כ  ה ר ע ה  10.15 ק ר פ  ת ת       
15 ק ר פ ל       
      
תודובעה :15 קרפל הרעה      
ועצובי הז קרפב תוראותמה      
יטרואיתה הריפחה בחורל םאתהב      
וא ינכטה טרפמב רדגומש יפכ      
לכה תוחפל רטמ 1 לש בחורב      
שיו הדימב .דחוימה טרפמב רומאכ      
ןה הז בחורל רבעמ תודובע עצבל      
דבלב חקפמהמ בתכב רושיאב      

15 קרפל תיללכ הרעה 10.15 כ"הס           
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
ם י ע צ מ ו       
      
,אבומ יולימו םיעצמה יריחמ :הרעה      
קודיהו רוזיפ הלבוה םיללוכ      
    --------------------------------------  
    -----------  
      
יקנ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.02.0002

28,000        56 500.0000 ק"מ .תובכשב ורוזיפ תוברל ,גרודמו  
םיעצמו רפע תודובע 20.15 כ"הס     28,000  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ תודובע ירחא ,תוכרדמו תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 כ"הס     28,000  
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
 

קובץ: 1160-9   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

הקינס ינקתמו יווק 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  10.75 ק ר פ  ת ת       
ה ק י נ ס  י ו ו ק       
      
םירזיבא םיללוכ תרנצ תחנה יריחמ      
תחתמ תרנצ תלחשה ,םיחפס ,      
,לוח תפיטעו עצמ ,תמייק תיתשתל      
תחנה ,יוטיחו הפיטש ,ץחל תוקידב      
רומאכ לכה ,'דכו ןומיס תשר      
דחוימה טרפמב      
      
וא/ו החנה ,הלבוה , הקפסא      
גוסמ ןליתאילופ תורונצ לש הפלחה      
    EPDH 001 תמגודכEP ץחל  
הקפסא תוברל 'מטא 61 הדובע      
םיחפסהו םירזיבאה תבכרהו      
. טרפמה יפל קמועב םישרדנה      
      

139,100       214 650.0000 רטמ מ"מ 061-041 רטוקב תרנצ ל"נכ 57.01.0003
הקינס יווק תחנהו הקפסא 10.75 כ"הס     139,100  

      
ה ק י נ ס  י נ ק ת מ  20.75 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ז י ב א ו       
      
גוסמ םייק הקינס וק קוריפו יוליג     57.02.0001
אלש 4"-2" םירטקב והשלכ      
וקוליסו תרנצ תחנה תרגסמב      
וקה תריגס תוברל .רשואמ רתאל      
םירקמב .רוויע ןגואו ןגואב םייקה      
חקפמה רושיאבו דבלב םיגירח      

 4,200        42 100.0000 רטמ בתכב  
      
גוסמ םייק הקינס וק קוריפו יוליג     57.02.0002
אלש 8",6" םירטקב והשלכ      
וקוליסו תרנצ תחנה תרגסמב      
וקה תריגס תוברל .רשואמ רתאל      
םירקמב .רוויע ןגואו ןגואב םייקה      
חקפמה רושיאבו דבלב םיגירח      

 4,700        47 100.0000 רטמ בתכב  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.75.30 קרפ תתב הרבעהל     8,900 
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-9   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

הקינס ינקתמו יווק 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         8,900   

      
      
ףוגמ לש הנקתהו הלבוה הקפסא      
ץוחו ליימא םינפ יופיצ םע זירט      
םגד 'מטא 61 .ע.ל יסקופא      
    LRT/SRT וא "לאפר" תרצות  
תוברל שדח וק לע ע"ש וא "בכוכה"      
רבחמ ,ידגנ ןגוא תנקתהו תקפסא      
ןוגיע ינזוא ,םיגרב ,םימטא ,ןגואל      
לכ תיישעו ןקת יפל ןוגיע תוטומו      
יפל תושורדה תודובעה רתיי      
יולימו קודיה ,יוסיכ תוברל טרפמה      
.רזוח      
      

 2,325     2,325   1.0000 'חי 6" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 57.02.0004
      
ףוגמ/רונצל עצומ רונצ תורבחתה      
יולגו הריפח תוברל ,רטוק לכב םייק      
םיכפשה תמירז תקספה ,םייק רונצ      
םקוליסו הביאש תנחת לכב      
תודובע,ש"טמל תויבויב תועצמאב      
הביאשה תורוב םוטיא רחאל ה"מצ      
םייקה רוניצב חתפ תיישע ,םימייקה      
לכ תבכרהו ךותיר ,וזוקינ ,      
,םישורדה םיחפסהו םירזיבאה      
ןוקית ,ךרוצה תדימב "דמל" תיישע      
ךותירה תומוקמבתורונצה תפילד      
תמירזו תופיטעה שודיח ,ועגפנש      
תודובעה רתי לכו םיכפשה      
תלבקל דע םימואיתהו תושורדה      
,תינכותה יפל תמלשומ תורבחתה      
,םיפוגמ תחיתפו תריגס תוברל      
.קודיהו רזוח יולימ ,יוסיכ      
      
לכב םייקל 8?" עצומ רוניצ ל"נכ     57.02.0006

 3,255     3,255   1.0000 'חי רטוק  
      
שדחל ןשי וק רוביח רובע תפסות     57.02.0007
לכ תקפסא תוברל םינוש םירמוחמ      

   930       930   1.0000 פמוק 6" - 8" רטוקב םישורדה םירזיבאה  
םירזיבאו הקינס ינקתמ 20.75 כ"הס     15,410  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ תודובע 75 כ"הס     154,510  
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קובץ: 1160-9   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

הקינס ינקתמו יווק 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  89 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  10.89 ק ר פ  ת ת       
      
הקינס יוק ןיב רוביחל יליע טרפמ     98.01.0001
רוביחל הנכה תוברל ,6"ו 21"      
0.1*0.2 תודימב רודיגו 21" ידיתע      
דדמיי ףוגמ( הסינכ שפשפ םע 'מ      

 9,300     9,300   1.0000 פמוק )דרפנב  
      
,בויבל הביאש תנחת םוטיאו לוטיב     98.01.0002
תרנצ ,תובאשמ קורפ תוברל      
/ תלוספ רתאל קוליסו םירזבאו      

13,950     4,650   3.0000 פמוק ןסחמ  
תונוש 10.89 כ"הס     23,250  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוש 89 כ"הס     23,250  
הקינס ינקתמו יווק כ"הס     205,760
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קובץ: 1160-9   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

)ןמציו בוחרמ( םימל לע תיתשת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10 ק ר פ       
      
ת י ל ל כ  ה ר ע ה  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
םאתהב דדמיו עצובי רומאה לכ      
דחוימה טרפמב רומאל      
      
בתכב יוטיב םהל ןיא רשא םיפיעס      
יריחמ רגאמ "מ וחקלי תויומכה      
לקד תאצוהב "תויתשתו היינב      
ותרודהמב )לקד ןוריחמ ןלהל(      
לע 02% לש החנה םע הנורחאה      
יפכ ןוריחמב םיבוקנה םיריחמה      
ריחמ תפסות לכ אלל תאזו םהש      
ריחמתל דוסיה תוחנהב רדגומכ      
םהנימל םיחפסנבו ןוריחמה      
.ןוריחמל םיפרוצמה      

תיללכ הרעה 10.10 כ"הס           
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תויללכ תורעה 10 כ"הס           
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קובץ: 1160-9   .../025 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

)ןמציו בוחרמ( םימל לע תיתשת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס ו  ם ו ק י ש  15 ק ר פ       
ת ו ד ו ב ע  י ר ח א  ,ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ב ו ח ר       
ב ו י ב ו  ם י מ       
      
0.15 ק ר פ  ת ת  00.15 ק ר פ  ת ת       
      
15 קרפל תיללכ הרעה      

0.15 קרפ תת 00.15 כ"הס           
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
ק ו ר פ ו       
      
םיהבגה לכב םיצע תריקעו תתירכ     51.01.0002
רתאל יוניפו רוב יולימ ,םוזיג תוברל      
ףקיהש הזכ בשחי ץעכ .השרומ      
02 אוה 'מ 0.1 הבוגב ולש עזגה      

   512       512   1.0000 'חי .הלעמו מ"ס  
      
ךותיח ללוכ( םייק טנרדיה קוריפ     51.01.0003
לכב )רוויע ןגואו ןגוא ךותירו ףקזה      

   744       744   1.0000 'חי .רשואמ רתאמ וקוליסו רטוק  
      
-"3 4" רטוקב םייק ףוגמ קוריפ     51.01.0004
םיגירח םירקמב .תלוספה קוליסו      

   102       102   1.0000 'חי חקפמהמ בתכב רושיא יפלו דבלב  
      
-"6 8" רטוקב םייק ףוגמ קוריפ     51.01.0005
םיגירח םירקמב .תלוספה קוליסו      

   130       130   1.0000 'חי חקפמהמ בתכב רושיא יפלו דבלב  
קורפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס     1,488   

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
ם י ע צ מ ו       
      
,אבומ יולימו םיעצמה יריחמ :הרעה      
קודיהו רוזיפ הלבוה םיללוכ      
    --------------------------------------  
    -----------  
      
יקנ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.02.0002

56,000        56 1,000.0000 ק"מ .תובכשב ורוזיפ תוברל ,גרודמו  
םיעצמו רפע תודובע 20.15 כ"הס     56,000  
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קובץ: 1160-9   .../026 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

)ןמציו בוחרמ( םימל לע תיתשת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
:הרעה      
    --------------------------------------  
קוריפה חטש בושיח .1 ------------      
היהי 'דכו םיליבש ,תוכרדמ ,שיבכב      
יטרואיתה הלעתה בחורל םאתהב      
םיעצמה יריחמ .2 טרפמב טרופמכ      
רוזיפ הלבוה םיללוכ ,אבומ יולימו      
טרפמב רומאכ לכה 'דכו קודיהו      
דחוימה      
    --------------------------------------  
    -----------  
      
וקפוסיש םיטלפסא-ןוטב לכ :הרעה      
קרו "א" גוסמ ויהי ןלבקה י"ע      
תוקידב םעו םירשואמ םילעפממ      
:הרעה .תורשואמ תומדקומ      
היסלומאב סוסירו הקפסה      
םאתהב גוס לכמ תינמוטיב      
הלולכ היהת םיכרד 'חמ תושירדל      
תודובע עוציבל הדיחיה יריחמב      
לכב השעי טלפסאה רוזיפ .טלפסא      
)רשיניפ ,ינדי ( רחבי ןלבקהש ךרד      
.חקפמה י"ע תלבוקמו      
      
י"ע יבוע לכב טלפסא שיבכ תחיתפ     51.03.0003
)ידדצ וד רוסינ( ינכמ רוסמ      
הדובעה .ותומדקל בצמ תרזחהו      
עצמ תקפסא ,טלפסא קוריפ תללוכ      
מ"ס 02 לש תובכש יתשב רוזיפו      
.דרפנב תוקדוהמו תובטרומ א"כ      
מ"ס 8 יבועב טלפסא תובכש יתש      
קדוהמ ןהמ תחא לכ )5 + 3(      
בחור .תלוספ קוליס ללוכ דרפנב      
הריפח בחור י"פע רדגוי החיתפה      

 1,210       121  10.0000 רטמ יטרואית  
      
יבוע לכב טלפסא תכרדמ תחיתפ     51.03.0004
)ידדצ וד רוסינ( ינכמ רוסמ י"ע      
הדובעה .ותומדקל בצמ תרזחהו      
תבכש ,טלפסא קוריפו רוסינ תללוכ      
קוליסו  מ"ס 5 יבועב תחא טלפסא      
בחור .)םיעצמ אלל( תלוספה      
הריפח בחור י"פע רדגוי החיתפה      

   840        84  10.0000 רטמ .יטרואית  
טלפסא תודובע 30.15 כ"הס     2,050   
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קובץ: 1160-9   .../027 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

)ןמציו בוחרמ( םימל לע תיתשת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  50.15 ק ר פ  ת ת       
      
:הרעה      
    --------------------------------------  
קוריפה חטש בושיח .1 ------------      
היהי 'דכו םיליבש ,תוכרדמ ,שיבכב      
יטרואיתה הלעתה בחורל םאתהב      
םיעצמה יריחמ .2 טרפמב טרופמכ      
רוזיפ הלבוה םיללוכ ,אבומ יולימו      
טרפמב רומאכ לכה 'דכו קודיהו      
דחוימה      
    --------------------------------------  
    -----------  
      
הנקתהו החנה ,הנסחא ,קוריפ     51.05.0002
.אוהש גוס לכמ ףוציר לש שדחמ      
לוח רוזיפו הקפסא תללוכ הדובעה      
םיעצמ תבכש ,מ"ס 5 יבועב יקנ      
תופצרמ תקפסאו מ"ס 02 יבועב      
קוריפה ןמזב ורבשנש הלא םוקמב      
קוליסו ןכל םדוק תורובש ויה וא      
תוברל .השרומ רתאל תלוספ      

   650        65  10.0000 ר"מ .םיחטשמ ג"ע הנסחא  
ףוציר תודובע 50.15 כ"הס     650     

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ תודובע ירחא ,תוכרדמו תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 כ"הס     60,188  
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קובץ: 1160-9   .../028 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

)ןמציו בוחרמ( םימל לע תיתשת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  10.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ  י ו ו ק       
      
םירזיבא םיללוכ תרנצ תחנה יריחמ      
תחתמ תרנצ תלחשה ,םיחפס ,      
,לוח תפיטעו עצמ ,תמייק תיתשתל      
תחנה ,יוטיחו הפיטש ,ץחל תוקידב      
רומאכ לכה ,'דכו ןומיס תשר      
דחוימה טרפמב      
      
תורונצ לשו החנהו הלבוה ,הקפסא      
לש תינוציח הפיטע םע הדלפ      
יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
תרצות תמגוד טלמ םינפ םיפוצמו      
וא "ןוכיתה חרזמה תורוניצ"      
ע"ש וא "תורבא"      
      
61/3" .ד.ע 21?" רטוקב ךא ,ל"נכ     57.01.0003

744,000       465 1,600.0000 רטמ .'מ 05.1 דע קמועב  
םימ יווק תחנהו הקפסא 10.75 כ"הס     744,000  

      
ם י מ  י נ ק ת מ  20.75 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ז י ב א ו       
      
יוביכ זרב תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.02.0001
תוברל םייק וק לע 3X2" לופכ      
,הדובעה רמגב רזוח יולימו הריפח      
עט ,ישאר רונצב חתפ תיישע      
דע לש ךרואב 6?" רונצ ,6?" תשקו      
זרב שארו 4"  יתשורח ףקז ,'מ 4      
ירבחמ םע 3X2"  לופכ יוביכ      

 5,208     5,208   1.0000 'חי ץרוטש  
      
גוסמ םייק םימ וק קוריפו יוליג     57.02.0002
אלש 4"-2" םירטקב והשלכ      
וקוליסו תרנצ תחנה תרגסמב      
וקה תריגס תוברל .רשואמ רתאל      
םירקמב .רוויע ןגואו ןגואב םייקה      
חקפמה רושיאבו דבלב םיגירח      

   420        42  10.0000 רטמ בתכב  
      
גוסמ םייק םימ וק קוריפו יוליג     57.02.0003
אלש 8",6" םירטקב והשלכ      
וקוליסו תרנצ תחנה תרגסמב      
וקה תריגס תוברל .רשואמ רתאל      
םירקמב .רוויע ןגואו ןגואב םייקה      
חקפמה רושיאבו דבלב םיגירח      

 1,880        47  40.0000 רטמ בתכב  
      

20.75.40 קרפ תתב הרבעהל     7,508 
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קובץ: 1160-9   .../029 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

)ןמציו בוחרמ( םימל לע תיתשת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         7,508   

      
      
ףוגמ לש הנקתהו הלבוה הקפסא      
ץוחו ליימא םינפ יופיצ םע זירט      
םגד 'מטא 61 .ע.ל יסקופא      
    LRT/SRT וא "לאפר" תרצות  
תוברל שדח וק לע ע"ש וא "בכוכה"      
רבחמ ,ידגנ ןגוא תנקתהו תקפסא      
ןוגיע ינזוא ,םיגרב ,םימטא ,ןגואל      
לכ תיישעו ןקת יפל ןוגיע תוטומו      
יפל תושורדה תודובעה רתיי      
יולימו קודיה ,יוסיכ תוברל טרפמה      
.רזוח      
      

39,060     6,510   6.0000 'חי 21" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 57.02.0005
      
תבכרהו תקפסא ףיעסל תפסות     57.02.0006
,ללוכ 61" דע 21" רטוקב ףוגמ      
תוברל םייק וק לע ותבכרה רובעב      
וקה זוקינ ,םירדסה ,םימואיתה לכ      
דע תושרדנה תודובעה ראש לכו      

 1,860     1,860   1.0000 פמוק .תמלשומ הנקתה תלבקל  
      
ןוטב יאת תבכרהו הלבוה ,הקפסא      
םע תוימורט ןוטב תוילוחמ םיפוגמל      
תועבורמ ,לזרב תקצימ הסכמ      
5.21 ינוניב סמועל( ףצורמ חטשב      
למס םע היהי הסכמה ,)ןוט      
תנשו תושר "םימ" ודועי ,דיגאתה      
הנקתה ,הריפח תוברל ,רוציי      
םיסכמה תנקתהו תבכרה      
תחנהו תקפסא ,םנוטיבו תורקתהו      
תיישע )מ"ס 01( תיתחתב ץצח      
ןוטב תרוגח תיישע ,ןוטב תרוגח      
תרקתל ביבסמ ןוטב "תיאצח"ו      
קוליסו קדוהמ יולמ ,הריפח ,אתה      
טרפ יפל לכה .םירמוח יפדוע      
ןנכתמה      
      
םע ,מ"ס 001? רטוקב לבא ל"נכ     57.02.0008

14,508     2,418   6.0000 'חי מ"ס 06?  הסכמ  
      
רטוק לכב את ריחמל תפסות     57.02.0009
הסכמו הרקת תנקתה רובעב      
)ןוט 04 סמועל( לזרב תקצימ      
הסכמה .ןוט 5.21 סמועל םוקמב      
דועיו תושר ,דיגאתה למס םע היהי      

 2,790       465   6.0000 'חי ."םימ" הסכמה  
      
      
      

20.75.40 קרפ תתב הרבעהל     65,726
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-9   .../030 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

)ןמציו בוחרמ( םימל לע תיתשת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         65,726  

      
      
תורונצל 02-ב ןייוזמ ןטב תפיטע     57.02.0010
מ"ס 02 יבועב .םירטקה לכב      

 7,440       744  10.0000 ק"מ .ןויז לזרב ללוכ ביבסמ  
      
םותסש םע 3?" רטוקב ריוא תדוקנ     57.02.0011
י.ר.א תרצות D-050 םגד בלושמ      
ףוגמ ללוכ 'מטא 61 .ע.ל ע"ש וא      

 9,486     3,162   3.0000 פמוק טרפ יפל לכה  3" זירט  
      
ףוגמ/רונצל עצומ רונצ תורבחתה      
יולגו הריפח תוברל ,רטוק לכב םייק      
,םימה תמירז תקספה ,םייק רונצ      
,וזוקינ ,םייקה רוניצב חתפ תיישע      
םירזיבאה לכ תבכרהו ךותיר      
"דמל" תיישע ,םישורדה םיחפסהו      
תפילד ןוקית ,ךרוצה תדימב      
,ועגפנש ךותירה תומוקמב תורונצה      
לכו םימה תמירזו תופיטעה שודיח      
םימואיתהו תושורדה תודובעה רתי      
תמלשומ תורבחתה תלבקל דע      
תריגס תוברל ,תינכותה יפל      
רזוח יולימ ,יוסיכ ,םיפוגמ תחיתפו      
.קודיהו      
      
םייק רונצל 21? " עצומ רוניצ ל"נכ     57.02.0013

 4,650     4,650   1.0000 'חי רטוק לכב  
      
שדחל ןשי וק רוביח רובע תפסות     57.02.0014
לכ תקפסא תוברל םינוש םירמוחמ      
- 01" רטוקב םישורדה םירזיבאה      

 1,395     1,395   1.0000 פמוק 14"  
      
6" רטוקמ םימ תרנצ םוליצ     57.02.0015
תושירד יפל היזיולט תמלצמב      

22,400        14 1,600.0000 רטמ .טרפמה  
םירזיבאו םימ ינקתמ 20.75 כ"הס     111,097  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ תודובע 75 כ"הס     855,097  
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
 

קובץ: 1160-9   .../031 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

)ןמציו בוחרמ( םימל לע תיתשת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  89 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  10.89 ק ר פ  ת ת       
      
רוזאל םימ תקפסא תכרעמ שאר     98.01.0001
חטשמ ,21" למג ללוכה הישעתה      
רטמ 5.2 הבוג רדג ,ןייוזמ ןוטב      
םידדוב ןוטב תודוסיו ןרק תוברל      
שפשפ רעש ,ע"וש וא "ןויצ" םגד      
,מ"ס 002/021 תודימב יפנכ דח      
םותסש ,8" ינוסכלא ןנסמ  תוברל      
2 ,זירט ףוגמ םע 3" בלושמ ריווא      
םותסש ,8" םירצ זירט יפוגמ      
ינוסרטלוא םימ דמ ,8" רוזח-לא      
הילד דרא תרצות- "בטקוא" םגדמ      
לכ תוברל ,8" רטוקב ע"וש וא      
םישורדה םירמוחהו םירזיבאה      
הדיחיה ריחמ .תמלושמ הנקתהל      
םירמוחהו תודובעה לכ תא ללוכ      
תרושקת ,למשח ירוביחל םישורדה      
תכרעמ רובע הנכות תביתכו      
ץחל רקב תוברל ,םימ תקפסא      
ירלוס לנאפו רדשמ םע הקיפסו      

120,900     120,900   1.0000 פמוק דיגאתה לש הרקבה תכרעמל  
      
4?" זוקנ תדוקנ תנקתהו תקפסא     98.01.0002
את ךותב םירזיבאו 4?" ףוגמ ללוכ      
תקצימ הסכמ םע 'מ 5.1 רטוקב      
היהי הסכמה.ןוט 04 סמועל לזרב      
דועיו תושר ,דיגאתה למס םע      
08 *08 רודיג םע ,"םימ" הסכמה      

 9,300     9,300   1.0000 פמוק טרפ יפל לכה ,הסינכ שפשפו מ"ס  
      
הרדג תנקתהו הלבוה הקפסא     98.01.0003
מ"ס 08 * 08 תודימב ריווא תדוקנל      
יפל לכה ,הסינכ שפשפ תוברל      

 4,185     1,395   3.0000 פמוק טרפה  
תונוש 10.89 כ"הס     134,385  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוש 89 כ"הס     134,385  
)ןמציו בוחרמ( םימל לע תיתשת כ"הס     1,049,670

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

קובץ: 1160-9   .../032 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

)ינלוג בויב ןוכממ(ישאר הקינס וק תקתעה 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס ו  ם ו ק י ש  15 ק ר פ       
ת ו ד ו ב ע  י ר ח א  ,ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ב ו ח ר       
ב ו י ב ו  ם י מ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
ם י ע צ מ ו       
      
יקנ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.02.0001

28,000        56 500.0000 ק"מ .תובכשב ורוזיפ תוברל ,גרודמו  
םיעצמו רפע תודובע 20.15 כ"הס     28,000  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ תודובע ירחא ,תוכרדמו תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 כ"הס     28,000  
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-9   .../033 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

)ינלוג בויב ןוכממ(ישאר הקינס וק תקתעה 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  10.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ  י ו ו ק       
      

628,200       698 900.0000 רטמ מ"מ 553 רטוקב תרנצ ל"נכ 57.01.0001
םימ יווק תחנהו הקפסא 10.75 כ"הס     628,200  

      
ם י מ  י נ ק ת מ  20.75 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ז י ב א ו       
      
גוסמ םייק הקינס וק קוריפו יוליג     57.02.0001
אלש 01",21" םירטקב והשלכ      
וקוליסו תרנצ תחנה תרגסמב      
וקה תריגס תוברל .רשואמ רתאל      
םירקמב .רוויע ןגואו ןגואב םייקה      
חקפמה רושיאבו דבלב םיגירח      

50,400        56 900.0000 רטמ בתכב  
      
םייק רונצל 21? " עצומ רוניצ ל"נכ     57.02.0002

18,600     4,650   4.0000 'חי רטוק לכב  
      
שדחל ןשי וק רוביח רובע תפסות     57.02.0003
לכ תקפסא תוברל םינוש םירמוחמ      
- 01" רטוקב םישורדה םירזיבאה      

 5,580     1,395   4.0000 פמוק 14"  
םירזיבאו םימ ינקתמ 20.75 כ"הס     74,580  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ תודובע 75 כ"הס     702,780  
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
 

קובץ: 1160-9   .../034 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

)ינלוג בויב ןוכממ(ישאר הקינס וק תקתעה 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  89 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  10.89 ק ר פ  ת ת       
      
ריווא 'קנ תנקתהו הלבוה ,הקפסא     98.01.0001
,4" ףקז ללוכ  תיעקרק לע  3"      
םגד 3" רטוקב  ריוא םותסש      
    020-D "וא .י.ר.א תרצות "רעס  
בויבל רצ זירט ףוגמ ,ביטב ע"ש      
3"  רטוקב יסקופא ינוציח יופיצ םע      
,ביטב ע"ש וא "לאפר" תרצות      
הדלפ תורונצ יעטק , םיפקז ,םינגוא      
,  םישורדה םירזיבאה ראש לכו      
מ"ס  *08 08 תודימב הרדג      

11,160     5,580   2.0000 'חי ףרוצמ טרפ יפל ,הסינכ שפשפו  
תונוש 10.89 כ"הס     11,160  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוש 89 כ"הס     11,160  
)ינלוג בויב ןוכממ(ישאר הקינס וק תקתעה כ"הס     741,940

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

קובץ: 1160-9   .../035 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

)ילנויצפוא( היסדרפל ת"הזאמ םימל לע תיתשת 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10 ק ר פ       
      
ת י ל ל כ  ה ר ע ה  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
םאתהב דדמיו עצובי רומאה לכ      
דחוימה טרפמב רומאל      
      
בתכב יוטיב םהל ןיא רשא םיפיעס      
יריחמ רגאמ "מ וחקלי תויומכה      
לקד תאצוהב "תויתשתו היינב      
ותרודהמב )לקד ןוריחמ ןלהל(      
לע 02% לש החנה םע הנורחאה      
יפכ ןוריחמב םיבוקנה םיריחמה      
ריחמ תפסות לכ אלל תאזו םהש      
ריחמתל דוסיה תוחנהב רדגומכ      
םהנימל םיחפסנבו ןוריחמה      
.ןוריחמל םיפרוצמה      

תיללכ הרעה 10.10 כ"הס           
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תויללכ תורעה 10 כ"הס           
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-9   .../036 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

)ילנויצפוא( היסדרפל ת"הזאמ םימל לע תיתשת 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס ו  ם ו ק י ש  15 ק ר פ       
ת ו ד ו ב ע  י ר ח א  ,ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ב ו ח ר       
ב ו י ב ו  ם י מ       
      
0.15 ק ר פ  ת ת  00.15 ק ר פ  ת ת       
      
15 קרפל תיללכ הרעה      

0.15 קרפ תת 00.15 כ"הס           
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
ק ו ר פ ו       
      
םיהבגה לכב םיצע תריקעו תתירכ     51.01.0002
רתאל יוניפו רוב יולימ ,םוזיג תוברל      
ףקיהש הזכ בשחי ץעכ .השרומ      
02 אוה 'מ 0.1 הבוגב ולש עזגה      

   512       512   1.0000 'חי .הלעמו מ"ס  
      
ךותיח ללוכ( םייק טנרדיה קוריפ     51.01.0003
לכב )רוויע ןגואו ןגוא ךותירו ףקזה      

   744       744   1.0000 'חי .רשואמ רתאמ וקוליסו רטוק  
      
-"3 4" רטוקב םייק ףוגמ קוריפ     51.01.0004
םיגירח םירקמב .תלוספה קוליסו      

   102       102   1.0000 'חי חקפמהמ בתכב רושיא יפלו דבלב  
      
-"6 8" רטוקב םייק ףוגמ קוריפ     51.01.0005
םיגירח םירקמב .תלוספה קוליסו      

   130       130   1.0000 'חי חקפמהמ בתכב רושיא יפלו דבלב  
קורפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס     1,488   

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
ם י ע צ מ ו       
      
,אבומ יולימו םיעצמה יריחמ :הרעה      
קודיהו רוזיפ הלבוה םיללוכ      
    --------------------------------------  
    -----------  
      
יקנ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.02.0004

28,000        56 500.0000 ק"מ .תובכשב ורוזיפ תוברל ,גרודמו  
םיעצמו רפע תודובע 20.15 כ"הס     28,000  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

קובץ: 1160-9   .../037 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

)ילנויצפוא( היסדרפל ת"הזאמ םימל לע תיתשת 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
:הרעה      
    --------------------------------------  
קוריפה חטש בושיח .1 ------------      
היהי 'דכו םיליבש ,תוכרדמ ,שיבכב      
יטרואיתה הלעתה בחורל םאתהב      
םיעצמה יריחמ .2 טרפמב טרופמכ      
רוזיפ הלבוה םיללוכ ,אבומ יולימו      
טרפמב רומאכ לכה 'דכו קודיהו      
דחוימה      
    --------------------------------------  
    -----------  
      
וקפוסיש םיטלפסא-ןוטב לכ :הרעה      
קרו "א" גוסמ ויהי ןלבקה י"ע      
תוקידב םעו םירשואמ םילעפממ      
:הרעה .תורשואמ תומדקומ      
היסלומאב סוסירו הקפסה      
םאתהב גוס לכמ תינמוטיב      
הלולכ היהת םיכרד 'חמ תושירדל      
תודובע עוציבל הדיחיה יריחמב      
לכב השעי טלפסאה רוזיפ .טלפסא      
)רשיניפ ,ינדי ( רחבי ןלבקהש ךרד      
.חקפמה י"ע תלבוקמו      
      
י"ע יבוע לכב טלפסא שיבכ תחיתפ     51.03.0003
)ידדצ וד רוסינ( ינכמ רוסמ      
הדובעה .ותומדקל בצמ תרזחהו      
עצמ תקפסא ,טלפסא קוריפ תללוכ      
מ"ס 02 לש תובכש יתשב רוזיפו      
.דרפנב תוקדוהמו תובטרומ א"כ      
מ"ס 8 יבועב טלפסא תובכש יתש      
קדוהמ ןהמ תחא לכ )5 + 3(      
בחור .תלוספ קוליס ללוכ דרפנב      
הריפח בחור י"פע רדגוי החיתפה      

 1,210       121  10.0000 רטמ יטרואית  
      
יבוע לכב טלפסא תכרדמ תחיתפ     51.03.0004
)ידדצ וד רוסינ( ינכמ רוסמ י"ע      
הדובעה .ותומדקל בצמ תרזחהו      
תבכש ,טלפסא קוריפו רוסינ תללוכ      
קוליסו  מ"ס 5 יבועב תחא טלפסא      
בחור .)םיעצמ אלל( תלוספה      
הריפח בחור י"פע רדגוי החיתפה      

   840        84  10.0000 רטמ .יטרואית  
טלפסא תודובע 30.15 כ"הס     2,050   

      
      
      
      
      

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

קובץ: 1160-9   .../038 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

)ילנויצפוא( היסדרפל ת"הזאמ םימל לע תיתשת 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  50.15 ק ר פ  ת ת       
      
:הרעה      
    --------------------------------------  
קוריפה חטש בושיח .1 ------------      
היהי 'דכו םיליבש ,תוכרדמ ,שיבכב      
יטרואיתה הלעתה בחורל םאתהב      
םיעצמה יריחמ .2 טרפמב טרופמכ      
רוזיפ הלבוה םיללוכ ,אבומ יולימו      
טרפמב רומאכ לכה 'דכו קודיהו      
דחוימה      
    --------------------------------------  
    -----------  
      
הנקתהו החנה ,הנסחא ,קוריפ     51.05.0002
.אוהש גוס לכמ ףוציר לש שדחמ      
לוח רוזיפו הקפסא תללוכ הדובעה      
םיעצמ תבכש ,מ"ס 5 יבועב יקנ      
תופצרמ תקפסאו מ"ס 02 יבועב      
קוריפה ןמזב ורבשנש הלא םוקמב      
קוליסו ןכל םדוק תורובש ויה וא      
תוברל .השרומ רתאל תלוספ      

   650        65  10.0000 ר"מ .םיחטשמ ג"ע הנסחא  
ףוציר תודובע 50.15 כ"הס     650     

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ תודובע ירחא ,תוכרדמו תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 כ"הס     32,188  
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-9   .../039 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     039 ןכדועמ דיגאת תודובע - הנוי רפכ ת.א

)ילנויצפוא( היסדרפל ת"הזאמ םימל לע תיתשת 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  10.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ  י ו ו ק       
      
םירזיבא םיללוכ תרנצ תחנה יריחמ      
תחתמ תרנצ תלחשה ,םיחפס ,      
,לוח תפיטעו עצמ ,תמייק תיתשתל      
תחנה ,יוטיחו הפיטש ,ץחל תוקידב      
רומאכ לכה ,'דכו ןומיס תשר      
דחוימה טרפמב      
      
תורונצ לשו החנהו הלבוה ,הקפסא      
לש תינוציח הפיטע םע הדלפ      
יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
תרצות תמגוד טלמ םינפ םיפוצמו      
וא "ןוכיתה חרזמה תורוניצ"      
ע"ש וא "תורבא"      
      
61/3" .ד.ע 21?" רטוקב ךא ,ל"נכ     57.01.0003

232,500       465 500.0000 רטמ .'מ 05.1 דע קמועב  
םימ יווק תחנהו הקפסא 10.75 כ"הס     232,500  

      
ם י מ  י נ ק ת מ  20.75 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ז י ב א ו       
      
יוביכ זרב תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.02.0001
תוברל םייק וק לע 3X2" לופכ      
,הדובעה רמגב רזוח יולימו הריפח      
עט ,ישאר רונצב חתפ תיישע      
דע לש ךרואב 6?" רונצ ,6?" תשקו      
זרב שארו 4"  יתשורח ףקז ,'מ 4      
ירבחמ םע 3X2"  לופכ יוביכ      

 5,208     5,208   1.0000 'חי ץרוטש  
      
גוסמ םייק םימ וק קוריפו יוליג     57.02.0002
אלש 4"-2" םירטקב והשלכ      
וקוליסו תרנצ תחנה תרגסמב      
וקה תריגס תוברל .רשואמ רתאל      
םירקמב .רוויע ןגואו ןגואב םייקה      
חקפמה רושיאבו דבלב םיגירח      

   420        42  10.0000 רטמ בתכב  
      
גוסמ םייק םימ וק קוריפו יוליג     57.02.0003
אלש 8",6" םירטקב והשלכ      
וקוליסו תרנצ תחנה תרגסמב      
וקה תריגס תוברל .רשואמ רתאל      
םירקמב .רוויע ןגואו ןגואב םייקה      
חקפמה רושיאבו דבלב םיגירח      

 1,880        47  40.0000 רטמ בתכב  
      

20.75.60 קרפ תתב הרבעהל     7,508 
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-9   .../040 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

)ילנויצפוא( היסדרפל ת"הזאמ םימל לע תיתשת 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         7,508   

      
      
ףוגמ לש הנקתהו הלבוה הקפסא      
ץוחו ליימא םינפ יופיצ םע זירט      
םגד 'מטא 61 .ע.ל יסקופא      
    LRT/SRT וא "לאפר" תרצות  
תוברל שדח וק לע ע"ש וא "בכוכה"      
רבחמ ,ידגנ ןגוא תנקתהו תקפסא      
ןוגיע ינזוא ,םיגרב ,םימטא ,ןגואל      
לכ תיישעו ןקת יפל ןוגיע תוטומו      
יפל תושורדה תודובעה רתיי      
יולימו קודיה ,יוסיכ תוברל טרפמה      
.רזוח      
      

13,020     6,510   2.0000 'חי 21" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 57.02.0005
      
תבכרהו תקפסא ףיעסל תפסות     57.02.0006
,ללוכ 61" דע 21" רטוקב ףוגמ      
תוברל םייק וק לע ותבכרה רובעב      
וקה זוקינ ,םירדסה ,םימואיתה לכ      
דע תושרדנה תודובעה ראש לכו      

 1,860     1,860   1.0000 פמוק .תמלשומ הנקתה תלבקל  
      
ןוטב יאת תבכרהו הלבוה ,הקפסא      
םע תוימורט ןוטב תוילוחמ םיפוגמל      
תועבורמ ,לזרב תקצימ הסכמ      
5.21 ינוניב סמועל( ףצורמ חטשב      
למס םע היהי הסכמה ,)ןוט      
תנשו תושר "םימ" ודועי ,דיגאתה      
הנקתה ,הריפח תוברל ,רוציי      
םיסכמה תנקתהו תבכרה      
תחנהו תקפסא ,םנוטיבו תורקתהו      
תיישע )מ"ס 01( תיתחתב ץצח      
ןוטב תרוגח תיישע ,ןוטב תרוגח      
תרקתל ביבסמ ןוטב "תיאצח"ו      
קוליסו קדוהמ יולמ ,הריפח ,אתה      
טרפ יפל לכה .םירמוח יפדוע      
ןנכתמה      
      
םע ,מ"ס 001? רטוקב לבא ל"נכ     57.02.0008

 4,836     2,418   2.0000 'חי מ"ס 06?  הסכמ  
      
רטוק לכב את ריחמל תפסות     57.02.0009
הסכמו הרקת תנקתה רובעב      
)ןוט 04 סמועל( לזרב תקצימ      
הסכמה .ןוט 5.21 סמועל םוקמב      
דועיו תושר ,דיגאתה למס םע היהי      

   465       465   1.0000 'חי ."םימ" הסכמה  
      
      
      

20.75.60 קרפ תתב הרבעהל     27,689
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
קובץ: 1160-9   .../041 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

)ילנויצפוא( היסדרפל ת"הזאמ םימל לע תיתשת 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה         27,689  

      
      
תורונצל 02-ב ןייוזמ ןטב תפיטע     57.02.0010
מ"ס 02 יבועב .םירטקה לכב      

 7,440       744  10.0000 ק"מ .ןויז לזרב ללוכ ביבסמ  
      
ףוגמ/רונצל עצומ רונצ תורבחתה      
יולגו הריפח תוברל ,רטוק לכב םייק      
,םימה תמירז תקספה ,םייק רונצ      
,וזוקינ ,םייקה רוניצב חתפ תיישע      
םירזיבאה לכ תבכרהו ךותיר      
"דמל" תיישע ,םישורדה םיחפסהו      
תפילד ןוקית ,ךרוצה תדימב      
,ועגפנש ךותירה תומוקמב תורונצה      
לכו םימה תמירזו תופיטעה שודיח      
םימואיתהו תושורדה תודובעה רתי      
תמלשומ תורבחתה תלבקל דע      
תריגס תוברל ,תינכותה יפל      
רזוח יולימ ,יוסיכ ,םיפוגמ תחיתפו      
.קודיהו      
      
םותסש םע 3?" רטוקב ריוא תדוקנ     57.02.0012
י.ר.א תרצות D-050 םגד בלושמ      
ףוגמ ללוכ 'מטא 61 .ע.ל ע"ש וא      

 3,162     3,162   1.0000 'חי טרפ יפל לכה 3" זירט  
      
םייק רונצל 21? " עצומ רוניצ ל"נכ     57.02.0013

 4,650     4,650   1.0000 'חי רטוק לכב  
      
שדחל ןשי וק רוביח רובע תפסות     57.02.0014
לכ תקפסא תוברל םינוש םירמוחמ      
- 01" רטוקב םישורדה םירזיבאה      

 1,395     1,395   1.0000 פמוק 14"  
םירזיבאו םימ ינקתמ 20.75 כ"הס     44,336  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ תודובע 75 כ"הס     276,836  
3862028-40:סקפ 0862028-40:לט  הפיח 91352 ד.ת   מ"עב ןירבוג ןמסקו תיבמ םיטקיורפ לוהינ ןרטש .יא

 
 

קובץ: 1160-9   .../042 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

)ילנויצפוא( היסדרפל ת"הזאמ םימל לע תיתשת 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  89 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  10.89 ק ר פ  ת ת       
      
רוזאל םימ תקפסא תכרעמ שאר     98.01.0001
חטשמ ,21" למג ללוכה הישעתה      
רטמ 5.2 הבוג רדג ,ןייוזמ ןוטב      
םידדוב ןוטב תודוסיו ןרק תוברל      
שפשפ רעש ,ע"וש וא "ןויצ" םגד      
,מ"ס 002/021 תודימב יפנכ דח      
םותסש ,8" ינוסכלא ןנסמ  תוברל      
2 ,זירט ףוגמ םע 3" בלושמ ריווא      
םותסש ,21" םירצ זירט יפוגמ      
ינוסרטלוא םימ דמ ,21" רוזח-לא      
הילד דרא תרצות -"בטקוא" םגדמ      
ףקעמ תרנצ ,6" רטוקב ע"וש וא      
תוברל ,הקזחאל 6" דדוב ףוגמ םע      
םישורדה םירמוחהו םירזיבאה לכ      
הדיחיה ריחמ .תמלושמ הנקתהל      
םירמוחהו תודובעה לכ תא ללוכ      
תרושקת ,למשח ירוביחל םישורדה      
תכרעמ רובע הנכות תביתכו      
ץחל רקב תוברל ,םימ תקפסא      
ירלוס לנאפו רדשמ םע הקיפסו      

120,900     120,900   1.0000 פמוק דיגאתה לש הרקבה תכרעמל  
      
4?" זוקנ תדוקנ תנקתהו תקפסא     98.01.0002
את ךותב םירזיבאו 4?" ףוגמ ללוכ      
תקצימ הסכמ םע 'מ 5.1 רטוקב      
היהי הסכמה.ןוט 04 סמועל לזרב      
דועיו תושר ,דיגאתה למס םע      

 6,975     6,975   1.0000 'חי טרפ יפל לכה,"םימ" הסכמה  
תונוש 10.89 כ"הס     127,875  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוש 89 כ"הס     127,875  
)ילנויצפוא( היסדרפל ת"הזאמ םימל לע תיתשת כ"הס     436,899

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

קובץ: 1160-9   .../043 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     043 ןכדועמ דיגאת תודובע - הנוי רפכ ת.א

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םימ ינקתמו יווק 10 הנבמ     
    
תויללכ תורעה 10 קרפ      
    

תיללכ הרעה 10.10 קרפ תת                                        
    

תויללכ תורעה 10 כ"הס                                       
    
תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 קרפ      
בויבו םימ תודובע ירחא ,תוכרדמו         
    

0.15 קרפ תת 00.15 קרפ תת                                        
    

                            1,711.00 קורפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                           56,000.00 םיעצמו רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                              650.00 ףוציר תודובע 30.15 קרפ תת    
    

               58,361.00 תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 כ"הס               
בויבו םימ תודובע ירחא ,תוכרדמו         
    
בויבו םימ תודובע 75 קרפ      
    

                          553,683.00 םימ יווק תחנהו הקפסא 10.75 קרפ תת    
    

                          226,083.00 םירזיבאו םימ ינקתמ 20.75 קרפ תת    
    

              779,766.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס               
    
תונוש 89 קרפ      
    

                           95,139.00 תונוש 10.89 קרפ תת    
    

               95,139.00 תונוש 89 כ"הס               
  933,266.00 םימ ינקתמו יווק 10 כ"הס                          

    
בויב ינקתמו יווק 20 הנבמ     
    
תויללכ תורעה 10 קרפ      
    

תיללכ הרעה 10.10 קרפ תת                                        
    

תויללכ תורעה 10 כ"הס                                       
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קובץ: 1160-9   .../044 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     044 ןכדועמ דיגאת תודובע - הנוי רפכ ת.א

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 קרפ      
בויבו םימ תודובע ירחא ,תוכרדמו         
    

15 קרפל תיללכ הרעה 10.15 קרפ תת                                        
    

                          270,000.00 םיעצמו רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

              270,000.00 תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 כ"הס               
בויבו םימ תודובע ירחא ,תוכרדמו         
    
בויבו םימ תודובע 75 קרפ      
    

                          503,600.00 םישדח בויב יווק תחנה 30.75 קרפ תת    
    

                          330,581.00 בויבל תרוקב יאת 40.75 קרפ תת    
    

                            7,209.00 יאתל תונוש תודובעו םירזיבא 50.75 קרפ תת    
תרוקב            
    

              841,390.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס               
    
תונוש 89 קרפ      
    

                           78,835.00 תונוש 10.89 קרפ תת    
    

               78,835.00 תונוש 89 כ"הס               
1,190,225.00 בויב ינקתמו יווק 20 כ"הס                          

    
הקינס ינקתמו יווק 30 הנבמ     
    
תויללכ תורעה 10 קרפ      
    

תיללכ הרעה 10.10 קרפ תת                                        
    

תויללכ תורעה 10 כ"הס                                       
    
תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 קרפ      
בויבו םימ תודובע ירחא ,תוכרדמו         
    

15 קרפל תיללכ הרעה 10.15 קרפ תת                                        
    

                           28,000.00 םיעצמו רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

               28,000.00 תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 כ"הס               
בויבו םימ תודובע ירחא ,תוכרדמו         
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קובץ: 1160-9   .../045 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     045 ןכדועמ דיגאת תודובע - הנוי רפכ ת.א

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

בויבו םימ תודובע 75 קרפ      
    

                          139,100.00 הקינס יווק תחנהו הקפסא 10.75 קרפ תת    
    

                           15,410.00 םירזיבאו הקינס ינקתמ 20.75 קרפ תת    
    

              154,510.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס               
    
תונוש 89 קרפ      
    

                           23,250.00 תונוש 10.89 קרפ תת    
    

               23,250.00 תונוש 89 כ"הס               
  205,760.00 הקינס ינקתמו יווק 30 כ"הס                          

    
)ןמציו בוחרמ( םימל לע תיתשת 40 הנבמ     
    
תויללכ תורעה 10 קרפ      
    

תיללכ הרעה 10.10 קרפ תת                                        
    

תויללכ תורעה 10 כ"הס                                       
    
תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 קרפ      
בויבו םימ תודובע ירחא ,תוכרדמו         
    

0.15 קרפ תת 00.15 קרפ תת                                        
    

                            1,488.00 קורפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                           56,000.00 םיעצמו רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                            2,050.00 טלפסא תודובע 30.15 קרפ תת    
    

                              650.00 ףוציר תודובע 50.15 קרפ תת    
    

               60,188.00 תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 כ"הס               
בויבו םימ תודובע ירחא ,תוכרדמו         
    
בויבו םימ תודובע 75 קרפ      
    

                          744,000.00 םימ יווק תחנהו הקפסא 10.75 קרפ תת    
    

                          111,097.00 םירזיבאו םימ ינקתמ 20.75 קרפ תת    
    

              855,097.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס               
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קובץ: 1160-9   .../046 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     046 ןכדועמ דיגאת תודובע - הנוי רפכ ת.א

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תונוש 89 קרפ      
    

                          134,385.00 תונוש 10.89 קרפ תת    
    

              134,385.00 תונוש 89 כ"הס               
1,049,670.00 )ןמציו בוחרמ( םימל לע תיתשת 40 כ"הס                          

    
בויב ןוכממ(ישאר הקינס וק תקתעה 50 הנבמ     
)ינלוג       
    
תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 קרפ      
בויבו םימ תודובע ירחא ,תוכרדמו         
    

                           28,000.00 םיעצמו רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

               28,000.00 תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 כ"הס               
בויבו םימ תודובע ירחא ,תוכרדמו         
    
בויבו םימ תודובע 75 קרפ      
    

                          628,200.00 םימ יווק תחנהו הקפסא 10.75 קרפ תת    
    

                           74,580.00 םירזיבאו םימ ינקתמ 20.75 קרפ תת    
    

              702,780.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס               
    
תונוש 89 קרפ      
    

                           11,160.00 תונוש 10.89 קרפ תת    
    

               11,160.00 תונוש 89 כ"הס               
  741,940.00 בויב ןוכממ(ישאר הקינס וק תקתעה 50 כ"הס                          

)ינלוג       
    
היסדרפל ת"הזאמ םימל לע תיתשת 60 הנבמ     
)ילנויצפוא(       
    
תויללכ תורעה 10 קרפ      
    

תיללכ הרעה 10.10 קרפ תת                                        
    

תויללכ תורעה 10 כ"הס                                       
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קובץ: 1160-9   .../047 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2019
דף מס':     047 ןכדועמ דיגאת תודובע - הנוי רפכ ת.א

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 קרפ      
בויבו םימ תודובע ירחא ,תוכרדמו         
    

0.15 קרפ תת 00.15 קרפ תת                                        
    

                            1,488.00 קורפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                           28,000.00 םיעצמו רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                            2,050.00 טלפסא תודובע 30.15 קרפ תת    
    

                              650.00 ףוציר תודובע 50.15 קרפ תת    
    

               32,188.00 תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 כ"הס               
בויבו םימ תודובע ירחא ,תוכרדמו         
    
בויבו םימ תודובע 75 קרפ      
    

                          232,500.00 םימ יווק תחנהו הקפסא 10.75 קרפ תת    
    

                           44,336.00 םירזיבאו םימ ינקתמ 20.75 קרפ תת    
    

              276,836.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס               
    
תונוש 89 קרפ      
    

                          127,875.00 תונוש 10.89 קרפ תת    
    

              127,875.00 תונוש 89 כ"הס               
  436,899.00 היסדרפל ת"הזאמ םימל לע תיתשת 60 כ"הס                          

)ילנויצפוא(       
 

  
לכה ךס  

4,557,760.00  יללכ כ"הס  
   774,819.20 מ"עמ %71  
 5,332,579.20 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 1160-9 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


