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ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט

 
4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     002 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-הלילסו חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י ס י ס ב ו  ת ו ר י פ ח  11.80 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב תויצחב םילבכל תולעת לש הריפח     08.11.0010
עצמ תוברל ,מ"ס 021 קמועו מ"ס 04      

 19,000.00    38.00  500.00 רטמ יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח יוסיכו  
 19,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב יסיסבו תוריפח 11.80 כ"הס  

      
ה ר ק ב  י א ת  21.80 ק ר פ  ת ת       
      
קמועבו מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב את     08.12.0010
,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס 001      
תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ הסכמ      

128,700.00 1,430.00   90.00 'חי תיתחתב ץצחו םוטיא ,םיחתפ  
128,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרקב יאת 21.80 כ"הס  

      
ת י ט ס ל פ  ל מ ש ח  ת ר נ צ  12.80 ק ר פ  ת ת       
      
011 רטוק NS-61 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.21.0010

 74,000.00    37.00 2,000.00 רטמ הכישמ לבח םע מ"מ 2.4 ןפוד יבוע מ"מ  
 74,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תיטסלפ למשח תרנצ 12.80 כ"הס  

      
ת י נ מ ז  ה ר ו א ת  ץ ע  י ד ו מ ע  15.80 ק ר פ  ת ת       
      
ינמז הרואת דומעל יעקרק לע דיינ דוסי     08.51.0470
תודימב )ןוטב תיבוק תרוצב(      
    001X001X001 ןויז ילזרב ללוכ 03 -בןוטב  
רבעמ ילוורש ללוכ טרפ יפל המרה תוינזואו      
01" תכתמ רוניצ תוברללמשחה ילבכל      
תרואת רובע ,ץע דומע תסנכהל תוחפל      

 39,950.00   799.00   50.00 פמוק .סוליפו  הבצה ,הלבוה ללוכ תינמז תובוחר  
      
ללוכ רטמ 01 הבוגב )קורי(  ץע דומע     08.51.0595
,הריפחה יולימ ,דוסיה רוב תביצחו הריפח      
רופסימ  ללוכ,טולישו קוזיח  ,דומעה תביצח      
תורפס  י"ע  םישדחה םידומעה לכ       
רובע ל"נה .דומעל תודמצומ תכתממ      
וא/וםיירפכ םיבושיל ןוחטב רדג תרואת      

 48,795.00   975.90   50.00 פמוק .תינמז הרואת  
      
      
      
      
      

 88,745.00 15.80.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
003/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     003 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-הלילסו חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 88,745.00 מהעברה      

      
      
הדלפמ הדיחי עורז לש רתאל הקפסא     08.51.2275
א"מ 5 דע ךרואבו 2" רטוקב תנוולוגמ      
קוריפ תוברל ,ץע דומע לע תנקתומ סנפל      
ינסחמל הלבוהו  הדובעה םויס רחאל      

  9,250.00   185.00   50.00 'חי .ןלבקה  
      
תופעתסה זגרא לש רתאל הקפסא     08.51.2276
תגרדב םוטא ,ץע דומע לע ןקתומ החטבאו      
003*022*061 ץוח תודימב PI-56 הנגה      
  תספוק וא ןיירושמ רטסאילופמ יושע ,מ"מ    
    IC לכ ,ץוח יאנתב הנקתהל םיאתמו  
ויהי זגראב םילבכ לש תואיציו תוסינכה      
םירזיבאה לכ ללוכ ,הטמ יפלכ םימוטא      
לע הניקת הנקתהל םישורדה םיקוזיחו      
יבטוקוד ז"אמ וכותב ללוכ זגראה .דומעה      
    CA01, AK01, יוסיכ ,ספא קותינ םע  
תופעתסה יקדהמו הקראה ספ ,יטסלפ      
םגדמ IXEGOS תמגודכ "ספא"לו תוזאפל      
    2-CB 3 וא-CB הקיטסלפ ןלגמ" וא",  
הלבוהו הדובעה םויס רחאל קוריפ תוברל      

  7,500.00   150.00   50.00 'חי . ןלבקה ינסחמל  
      
לחשומ ,ר"ממ YX2N 3X5.2 גוסמ לבכ     08.51.2284
רוניצ ללוכ החטבא זגראל סנפהמ עורזב      
תוברל ,דומעב םינקתומ םילבכל הנגה      
ינסחמל הלבוהו הדובעה םויס רחאל קוריפ      

  1,200.00     8.00  150.00 רטמ . ןלבקה  
      
תינמז הרואתל ילמשחה ןקתמה תקידב     08.51.2290
ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח סדנהמ ידי לע      
תלבקל דע ולגתיו הדימב םייוקילה ןוקית      
ילמשחה ןקתמה תוניקתל קדובה רושיא      
םושיר תדועת תריסמ ,למשחה קוח יפל      
הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבו      
םאתהב(.חתמל ןקתמה רוביחל רושיאו      

  3,080.00 1,540.00    2.00 פמוק .)חוקיפה תויחנהל  
109,775.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תינמז הרואת ץע ידומע 15.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

004/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     004 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-הלילסו חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ד ד ו ב מ  י ר י ו ו א  ל י ת  95.80 ק ר פ  ת ת       
)מ "א ת (      
      
ךתחב םוינימולאמ מ"את רוביח ילבכ     08.59.0210
    52X4 רוביחל םירזיבא תוברל ,ר"ממ  

 60,000.00    40.00 1,500.00 רטמ םלשומ ,לבכה תנקתהו  
 60,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )מ"את( דדובמ יריווא לית 95.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  18.80 ק ר פ  ת ת       
      
רוביח תוברל( רוביחו ,הנקתה ,הקפסא     08.81.0030
הרואתל הרואת ףוג ,)הנזהה רוקמל      
W052  לש קפסהב ,ץע ידומע לע תינמז      
תושרה י"ע םירשואמ םיסנפ, ג"לנ ינגוע      

 42,500.00   850.00   50.00 'חי ,תימוקמה  
 42,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 18.80 כ"הס  
433,975.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח ינקתמ 80 כ"הס  

      
ת ר י כ ש ו  ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  י ר י ח מ  92 ק ר פ       
ד ו י צ       
      
ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  י ר י ח מ  10.92 ק ר פ  ת ת       
ד ו י צ  ת ר י כ ש ו       
      
לכמ,םיגוסה לכמ טושפ לעופ תודובע     29.01.0010

  6,800.00    68.00  100.00 ע"ש .םימוחתה לכמו תועוצקמה  
      
לכמ,םיגוסה לכמ יעוצקמ לעופ תודובע     29.01.0020

  7,200.00    72.00  100.00 ע"ש .םימוחתה לכמו תועוצקמה  
      
וא "559 רליפרטק" ילגלג וא/ו ילחז לפוש     29.01.0030

 31,500.00   315.00  100.00 ע"ש .ליעפמ ללוכ ע"ש  
      

 18,000.00   180.00  100.00 ע"ש .ליעפמ ללוכ B.C.J ןורפחמ 29.01.0040
      
ללוכ ןוט 11 סמעמ תלעב הניכר תיאשמ     29.01.0050

 25,000.00   250.00  100.00 ע"ש .גהנ  
      

 15,300.00   153.00  100.00 ע"ש .הלועמ ךתר ללוכ תכתר 29.01.0060
      

 31,500.00   315.00  100.00 ע"ש .ליעפמ ללוכ שיטפ םע רוסרפמוק 29.01.0070
      

 11,700.00   117.00  100.00 ע"ש .ליעפמ ללוכ הביצחל ילמשח שיטפ 29.01.0080
      
      

147,000.00 10.92.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
005/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     005 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-הלילסו חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
147,000.00 מהעברה      

      
      
, םירוביח : ןוגכ תודובעל ךמסומ יאלמשח     29.01.0090
ינמז הדובע רתאב תונוש תולעפהו םיקותינ      

  2,700.00    90.00   30.00 ע"ש פ"הנמ רושיאב  
      
, םירוביח : ןוגכ תודובעל רזוע יאלמשח     29.01.0100
ינמז הדובע רתאב תונוש תולעפהו םיקותינ      

  2,310.00    77.00   30.00 ע"ש פ"הנמ רושיאב  
152,010.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 10.92 כ"הס  
152,010.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 92 כ"הס  

      
ש י ר ק ע  ן ל י א -ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה ע י ט נ  02.14 ק ר פ  ת ת       
      
םירחא םיחטשל םירגוב תיז יצע תקתעה     41.20.0280
היריעב ףונו םינג ףגא םע םואתב ריעב      
לכ תא תללוכ הדובעה .רתאב חקפמהו      
םילכה לכ ללוכ תושרדנה תודובעה      
דע ימונורגא יוויל ללוכ ,םייסדנהה      
שדחה ומוקמב ץעה  תטילקו תוססבתהל      
תוארוה ינכטה טרפמל םאתהב לכה      

  4,320.00 1,080.00    4.00 'חי .חקפמה  
  4,320.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיטנ 02.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  ת ר נ צ  07.14 ק ר פ  ת ת       
      
522 רטוק C.V.P  8NS רוניצמ לוורש     41.70.0629
ךרדמ יחטשמל םידעוימה תומוקמב ,מ"מ      
מ"ס 001 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל      

 28,350.00   189.00  150.00 רטמ ןוליינ טוח תלחשהו  
      
011 רטוק  8NS  גרד CVP  רוניצמ לוורש     41.70.0642
001 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל מ"מ      

198,000.00    90.00 2,200.00 רטמ ןוליינ טוח תלחשהו מ"ס  
226,350.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היקשה תרנצ 07.14 כ"הס  

      
ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  09.14 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 08 רטוק םורט ןוטבמ הרקב תוחוש     41.90.0030

 86,400.00 1,350.00   64.00 'חי הייקשה בותיכ םעו הסכמ םע  
 86,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרקב תוחוש 09.14 כ"הס  
317,070.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שירקע ןליא-היקשהו ןוניג 14 כ"הס  

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

006/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     006 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-הלילסו חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש י ר ק ע  ן ל י א -ם י ר ע ש ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
י ל ג  ח פ  ם י ר ע ש ו  ת ו ר ד ג  11.44 ק ר פ  ת ת       
      
יפנכ וד תירוכסיא רדגל תירוכסיא רעש     44.11.0120
רטמ 2 הבוגבו מ"ס 002/006 תודימב      
ליפורפמ לזרב תרגסמ יבג לע בכרומ      
םיריצ תועצמאב מ"מ 05/05      
םירדחומ מ"מ 001/001 ליפורפבידומעל      
ללוכ עקרקב הילענל חירב ללוכ .המדאל      
היילת לוענמ ללוכ הילת לוענמל םיינזוא      
שעת רוא תרבח .דבכ סמועל םיריצ ללוכ      

  3,960.00 1,980.00    2.00 'חי מ"מ 4.0 יבועב יזפרט חפ תוחול .ע"ש וא  
      
יפנכ דח תירוכסיא רדגל תירוכסיא שפשפ     44.11.0121
2 הבוגבו מ"ס רטמ 2.1 וטנ בחור תודימב      
ליפורפמ לזרב תרגסמ יבג לע בכרומ רטמ      
םיריצ תועצמאב מ"מ 05/05      
םירדחומ מ"מ 001/001 ליפורפבידומעל      
ללוכ הילת לוענמל םיינזוא ללוכ.המדאל      
.ע"ש וא שעת רוא תרבח .היילת לוענמ      

  1,980.00   990.00    2.00 'חי מ"מ 4.0 יבועב יזפרט חפ תוחול  
      
מ"מ 4.0 יבועב יזפרט חפ תוחולמ רדג     44.11.0490
"היינבל תירוכסיא" םגד עובצו ןוולוגמ      
,'מ 0.2 הבוגב ע"ש וא "שעת רוא" תרצות      
רדגה ןוויכב םיחנומ תירוכסיא חפ תוחול      
.םיחדוק םיגרב י"ע םידומעל םירבוחמו      
םינגועמ 3"/2 רטוק רוחש רוניצמ םידומעה      
ללוכ 'מ 3 לכ 'מ 7.0 לש קמועב עקרקב      

450,000.00   100.00 4,500.00 רטמ יוניפו הדובעה רמגב קוריפ  
      
תירוכסיא רדג לש שדחמ הבכרהו קוריפ     44.11.0491

 36,000.00    72.00  500.00 רטמ םדקומ בלשב העצובש  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

491,940.00 11.44.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
007/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     007 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-הלילסו חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
491,940.00 מהעברה      

      
      
הכרוא לכל הסוכת רדגה :תרבדמ רדג     44.11.0501
טקיורפה תא םימסרפמה םיטלשב ההבוגו      
תונופה תותיזחב :םיאבה םיבצמב      
. ןימזמה תטלחה י"פע םיישארה םישיבכל      
תילטיגיד תספדומ הקיפרגב שומיש השעי      
ץוח יאנתל םיאתמ היהי הספדהה עבצ      
תספדומ תינושמש:טלשה טרפמ .לארשיב      
םשג ינפב הדימע ,קלחומ ליניומ היושע      
תכתמ תועבט תריפת ללוכ .שמשו      
תועבטה ,חוקלה תריחבל םיחוורמב      
תועצמאב תינושמשה לש הילת תורשפאמ      
קזנ וא העירק תנכס אלל ,םיגרב וא םילבח      
תוינושמשה תספדה .תינושמשה רובע      
,אלמ יוסיכב תינועבצ הספדהב עצבתת      
,תונומת יפרגה בוציעב בלשי ןימזמהו      
.דועו םיינועבצ םיעקר ,םיינועבצ םיאוגול      
יעוצקמ יפרג בוציע יתוריש תללוכ העצהה      
,ןיעל טלוב בוציעב ,תינושמשה רובע      

140,000.00    50.00 2,800.00 ר"מ .םחתמה גותימל םאתהב  
631,940.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ילג חפ םירעשו תורדג 11.44 כ"הס  
631,940.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שירקע ןליא-םירעשו תורדג 44 כ"הס  

      
ם ע ר -ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
העונתו הלילס ,רפע תודובעל וניה ןדמואה      
.דבלב תינכותה ישיבכל      
      
רפע תודובע תוללוכ 'א בלש תודובע      
טלפסא תבכש תלילס תודובע ,תואלמ      
.תחא      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורעה 10.15 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

008/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     008 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-הלילסו חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ק ו ר פ  01.15 ק ר פ  ת ת       
      
הנמטה רתא לא רתאב תמייק תלוספ יוניפ     51.10.0004
תורגאו הלבוה ,אוהש קחרמ לכב רשואמ      
בושיח רחאל היהי הדובעה עוציב .םהנימל      
ךמסומ דדומ תדידמ י''ע רשואמ תויומכ      
לש תודועת גיצהל ןלבקה לע .עוציב םרט      
תא תוחיכומה תלוספ קוליסל רתאה      

 92,000.00    80.00 1,150.00 ק"מ םולשתו הלבוהה יטרפ תויומכה  
      
תוברל,אוהשלכ יבועב םייק טלפסא קוריפ     51.10.0400
קחרמ לכב רשואמ הנמטה רתא לא יוניפ      
עוציב .םהנימל תורגאו הלבוה ,אוהש      
רשואמ תויומכ בושיח רחאל היהי הדובעה      
לע .עוציב םרט ךמסומ דדומ תדידמ י''ע      
קוליסל רתאה לש תודועת גיצהל ןלבקה      
יטרפ תויומכה תא תוחיכומה תלוספ      

  8,360.00    11.00  760.00 ר"מ םולשתו הלבוהה  
      

    900.00    15.00   60.00 רטמ טלפסא רוסינ 51.10.0430
101,260.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיקורפ 01.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  02.15 ק ר פ  ת ת       
      
קוליס,הסמעה  תוברל חטשב הריפח     51.20.0010
לכב רשואמ הנמטה רתא לא תלוספ      
.םהנימל תורגאו הלבוה ,אוהש קחרמ      
תויומכ בושיח רחאל היהי הדובעה עוציב      
םרט ךמסומ דדומ תדידמ י''ע רשואמ      
רתאה לש תודועת גיצהל ןלבקה לע .עוציב      
תויומכה תא תוחיכומה תלוספ קוליסל      

9,000,000.00    90.00 100,000 ק"מ )תימוקמ המדא(.םולשתו הלבוהה יטרפ  
      
יחטשב היחמצ תדרוהו תלוספ יוקינ ,ףושיח     51.20.0020
ל''נה. 'מ 02.0 לש קמועל ,דבלב יולימ      
תודובעל יללכה בושיחמ קלחכ בשחנ      
קוליס תוברל .עקרק תפלחהל הריפחה      
לכב רשואמ הנמטה רתא לא תלוספ      

195,000.00     3.00 65,000.00 ר"מ .םהנימל תורגאו הלבוה ,אוהש קחרמ  
      
.)"שלקב"( ןבא ירבש תועצמאב תיתש בוציי     51.20.0051
תושירד לכל ףופכב ,רוזיפו הקפסא       
הדימב(. 21.40.15  ףיעס יללכה טרפמה      

270,000.00   135.00 2,000.00 ק"מ )שארמ חקפמה ידי לע שרדיו  
      

9,465,000.00 02.15.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
009/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     009 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-הלילסו חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
9,465,000.00 מהעברה      

      
      
תוחפל ליכמה ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.20.0080
קודיהו רוזיפ תוברל ,002 הפנ רבוע %81      
תושירדל םאתהב תובכשב רקובמ      
תולוכי יולימה תויומכ(.דחוימה טרפימבש      
ויהיש םירמוחה ביטל םאתהב תונתשהל      

4,800,000.00    60.00 80,000.00 ק"מ .)חטשב  
      
ללוכ , ימוקמ הליאש רובמ רמוחב יולימ     51.20.0090
םאתהב תובכשב רקובמ קודיהו רוזיפ      
תויומכ(.דחוימה טרפימבש תושירדל      
ביטל םאתהב תונתשהל תולוכי יולימה      

400,000.00    20.00 20,000.00 ק"מ .)חטשב ויהיש םירמוחה  
      
שבכמ תועצמאב תיתיסרח תיתש דוביע     51.20.0170
00.41.40.15 ףיעסב טרופמכ דבכ ילגר      

195,000.00     3.00 65,000.00 ר"מ .יללכה טרפמב  
14,860,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 02.15 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  03.15 ק ר פ  ת ת       
      
קפוסי עצמה , רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ     51.30.0010
קודיהו רוזיפ ללוכ , תרשואמ הבצחממ      
תושירדל םאתהב תובכשב רקובמ      

2,047,500.00   117.00 17,500.00 ק"מ .דחוימה טרפימבש  
2,047,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תויתשתו םיעצמ 03.15 כ"הס  

      
ם י ט ל פ ס א  04.15 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     51.40.0011

 45,000.00     2.25 20,000.00 ר"מ ר"מ/רטיל 1  
      
טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     51.40.0021

  2,220.00    37.00   60.00 רטמ שדח  
      
GP 01-07 א גוס 52 צ"את טלפסא הבכש     51.40.0023

900,000.00    45.00 20,000.00 ר"מ 6 יבוע  
947,220.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיטלפסא 04.15 כ"הס  

17,955,980.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םער-תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

010/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     010 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-הלילסו חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ל י א -ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  25 ק ר פ       
ש י ר ק ע       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  01.25 ק ר פ  ת ת       
      
לכו םזגה יוניפ תא ללוכ םיצע תתירכ ףיעס      
השרומ תלוספ רתאל תרחא תלוספ      
      
הבוגב דדמנה םעזג ףקיהש םיצע תתירכ     52.10.0030
מ"ס 51 לעמ וניה עקרקה ינפ לעמ 'מ 0.1      
ץע ללוכ 'מ 0.6 דע םהבוגו מ"ס 06 דעו      
רפוכ( )דחא ץעכ בשחיי( םיעזג רפסמ םע      

  2,520.00   630.00    4.00 'חי )ןימזמה ח"ע  
      
םעזג ףקיהש סוטפילקיא יצע תתירכ     52.10.0031
וניה עקרקה ינפ לעמ 'מ 0.1 הבוגב דדמנה      
ץע ללוכ 'מ 0.6 לעמ םהבוגו מ"ס 06 דע      
דדוב ץעכ בשחיי רשא םיעזג רפסמ םע      

  9,720.00 1,620.00    6.00 'חי )ןימזמה ח"ע רפוכ(  
      
תליטקל ,הרבדה רמוחב םיחטש דויא     52.10.0070

  1,000.00     2.00  500.00 ר"מ רב יבשעו היחמצ ישרוש  
 13,240.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( קוריפו הנכה תודובע 01.25 כ"הס  
 13,240.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שירקע ןליא-תובחרו םישיבכ תלילס 25 כ"הס  

      
ן י ל מ -ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  60.75 ק ר פ  ת ת       
      
םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ עקרקב      
יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה תודובע ללוכ      
.'וכו ןומיס,ימוקמ רמוחמ רזוח      
      
ללוכ ,לועיתל םוטא , ןייוזמ ןוטב רוניצ      
.שרדנה קמועב החנהו הקפסא      
      
04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     57.06.0036

201,950.00   403.90  500.00 רטמ .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד מ"ס  
      
05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     57.06.0056

557,000.00   557.00 1,000.00 רטמ .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד מ"ס  
      
05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     57.06.0076

 30,845.00   616.90   50.00 רטמ .'מ 0.3 דע 'מ 0.2-מ  קמועב 5 גרד מ"ס  
789,795.00 60.75.10 קרפ תתב הרבעהל

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

011/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     011 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-הלילסו חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
789,795.00 מהעברה      

      
      
06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     57.06.0116

585,760.00   732.20  800.00 רטמ .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד מ"ס  
      
06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     57.06.0136

 80,430.00   804.30  100.00 רטמ .'מ 0.3 דע 'מ 0.2-מ  קמועב  5 גרד מ"ס  
      
08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     57.06.0176

339,240.00 1,130.80  300.00 רטמ .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד מ"ס  
      
08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     57.06.0196

121,620.00 1,216.20  100.00 רטמ .'מ 0.3 דע 'מ 0.2-מ  קמועב  5 גרד מ"ס  
      
ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     57.06.0420
תורונצ רובע ע"ש וא ןייטשרקא לש רוצייה      

 86,240.00    35.20 2,450.00 רטמ .מ"ס 06 דע 04 םירטקב  
      
ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     57.06.0424
תורונצ רובע ע"ש וא ןייטשרקא לש רוצייה      

 35,560.00    88.90  400.00 רטמ .מ"ס  08 רטוקב  
      
םינבלמ וא םיעבורמ הרקב תוחוש      
      
םיאת וא/ו 03-ב ןיוזמ ןוטבמ תרוקב יאת      
תיתחת :ללוכ הדבכ הרקת םע םיימורט      
,טסלפוטיא-ןוטב תוילוח ןיב רוביח ,תימורט      
יבלש ,אתה לא תורוניצ לש רוביח ימטא      
םיפוטע וא הקיצי לזרבמ תואסכמ ,הדירי      
םאתהב מ"ס 06 רטוק ןוט 04 סמועל ןוטב      
ריעה למס תעבטה םע 4.5021 984 י"תל      
"לועית" הסכמה דועיו הסכמה עצמאב      
תרוגח ללוכ תרוקבה יאת לעמ םתעיבקו      
חטשמ ,הסכמהו הרקתל ביבסמ ןיוזמ ןוטב      
,ןוטב תוילוח ,תימורט תיתחת ,קדוהמ עצמ      
,)ק'צנב( דוביע ,תוילוחה ןיב םימטא       
הסכמה תמאתה ,הביצח וא/ו הריפח      
תפסות אלל( שיבכה לש יפוסה הבוגל      
הנבמ תיתחת םורל דע רזוח יולימ ,)ריחמ      
ההבגה מ"ס 03 'סקמ ןוראווצ ,שיבכה      
תושורדה רזעה תודובע לכ ,ןיוזמ ןוטבמ      
את ידיצ ינשמ ךומיתו םידחוימ םינופיד ללוכ      
לש תוחיטבה תויחנה י"פע תרוקיבה      
.הדובעה דרשמ      
      

2,038,645.00 60.75.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
012/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     012 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-הלילסו חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,038,645.00 מהעברה      

      
      
001/001 םינפ תודימב תעבורמ החוש     57.06.0516
06 רטוק .ב.ב הסכמו אלמ דוביע םע ,מ"ס      
לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס      

116,000.00 5,800.00   20.00 פמוק 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1  
      
001/001 םינפ תודימב תעבורמ החוש     57.06.0520
06 רטוק .ב.ב הסכמו אלמ דוביע םע ,מ"ס      
  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס    

133,500.00 6,675.00   20.00 פמוק .'מ 52.2 דעו 'מ 57.1  
      
57.06.0528 001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש    
06 רטוק .ב.ב הסכמו אלמ דוביע םע ,מ"ס      
לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס      

  6,680.00 6,680.00    1.00 פמוק .'מ 57.1 דעו 'מ 52.1  
      
57.06.0532 001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש    
06 רטוק .ב.ב הסכמו אלמ דוביע םע ,מ"ס      
  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס    

 13,660.00 6,830.00    2.00 פמוק .'מ 52.2 דעו 'מ 57.1  
      
57.06.0556 041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש    
06 רטוק .ב.ב הסכמו אלמ דוביע םע ,מ"ס      
לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס      

 42,240.00 7,040.00    6.00 פמוק .'מ 57.1 דעו 'מ 52.1  
      
57.06.0560 041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש    
06 רטוק .ב.ב הסכמו אלמ דוביע םע ,מ"ס      
  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס    

 54,600.00 7,800.00    7.00 פמוק .'מ 52.2 דע 'מ 57.1  
      
57.06.0564 041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש    
06 רטוק .ב.ב הסכמו אלמ דוביע םע ,מ"ס      
לעמ  לעמ קמועב 004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס      

 24,810.00 8,270.00    3.00 פמוק .'מ 57.2 דעו 'מ 52.2  
      
051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     57.06.0584
06 רטוק .ב.ב הסכמו אלמ דוביע םע ,מ"ס      
לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס      

 27,480.00 9,160.00    3.00 פמוק .'מ 57.1 דעו 'מ 52.1  
      
      
      
      

2,457,615.00 60.75.10 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
013/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     013 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-הלילסו חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,457,615.00 מהעברה      

      
      
051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     57.06.0588
06 רטוק .ב.ב הסכמו אלמ דוביע םע ,מ"ס      
לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,מ"ס      

 28,350.00 9,450.00    3.00 פמוק .'מ 52.2 דעו 'מ 57.1  
      
,03-ב ןיוזמ ןוטבמ האיציו הסינכ ינקתמ     57.06.0818
,תוניפ םוטיק ,הזר ןוטב ,הריפח תוברל      

  6,912.50 1,382.50    5.00 ק"מ .יוסיכו םוטיא  
2,492,877.50 )זוכיר ףדל הרבעהל( זוקינו לועית תודובע 60.75 כ"הס  

      
ם י מ  י ר י ב ע מ  ,ז ו ק י נ  70.75 ק ר פ  ת ת       
      
קמועב מ"ס 051 רטוקב לוגע הרקב את     57.07.0010
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו 'מ 5.2 דע      

 31,048.00 7,762.00    4.00 'חי .D400  
      
קמועב מ"ס 081 רטוקב לוגע הרקב את     57.07.0020
06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע      

 47,250.00 9,450.00    5.00 'חי .004D ןיממ מ"ס  
      
קמועב מ"ס 051/081 תודימב הרקב את     57.07.0030
06 רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ ,מ"ס 052 דע      

 16,170.00 16,170.00    1.00 'חי D-004. ןיממ מ"ס  
      
04 הבוגב טנמצ חיט םע םיקולב תציחמ     57.07.0040
051/081 ןוטב את ךותב תנקתומ מ"ס      

  1,500.00 1,500.00    1.00 'חי .מ"ס  
      
04 רטוקב רוניצ הצק לש תינמז המיתס     57.07.0050
חיטו םיקולב תינב וא קקפ תועצמאב מ"ס      

  7,500.00   250.00   30.00 'חי .ץוח  
      
, זוקינ/בויב תולעתל אבומ רזוח יולימ     57.07.0070
ליכמה ררבנ רמוחמ ,תויתיסרח תועקרקב      
רושיאב,002 הפנ רבוע %81 תוחפל      
קודיהו רוזיפ תוברל ,שארמ חקפמה      
תושירדל םאתהב תובכשב רקובמ      
רמוחה יוניפ תוברל.דחוימה טרפימבש      

 90,000.00    60.00 1,500.00 ק"מ . ףלחומה  
193,468.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םימ יריבעמ ,זוקינ 70.75 כ"הס  

2,686,345.50 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןילמ-לועיתו בויב םימ יווק 75 כ"הס  
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

014/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     014 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-הלילסו חותיפ תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ע ר -ת ו נ ו ש  85 ק ר פ       
      
. 10.85 ק ר פ  ת ת       
      
MSLC תבורעתב תורוב וא תולעת יולימ     58.01.0030
הז ףיעס ,תוספט אלל תישפוח הכיפשב      

 29,200.00   292.00  100.00 ק"מ . דבלב חקפמה תשירדל םאתהב עצובי  
      

  7,000.00   350.00   20.00 'חי .דומע תוברל ינוריע גוסמ ךרד ירורמת 58.01.0040
 36,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( . 10.85 כ"הס  
 36,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םער-תונוש 85 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

22,226,760.50 )זוכיר ףדל הרבעהל( 'א בלש-הלילסו חותיפ תודובע כ"הס
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
015/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     015 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
CVP ת ו ר ו נ י צ  23.75 ק ר פ  ת ת       
ן ל י ת א י ל ו פ ו       
      
םשרנ ובש םוקמ לכב ןלהלש םיפיעסב      
הריפחה תודובע הנווכה הריפח תודובע      
עלסל טרפ עקרקה יגוס לכב הביצחה וא/ו      
עלסב הביצח רובע תפסות .ףוצר קצומ      
עקרקב םיחנומ תורוניצה יריחמ .קצומ      
הביצחה וא/ו הריפחה תודובע תא םיללוכ      
לעופב  הבוגמ דדמי הריפחה הבוג .ל"נה      
.יטרואת שיבכ הבוגמ אלו      
      
C.V.P תורוניצ      
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0200
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוק ,ע"ש וא  
,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,488      
לוח תפיטעו ןופיד ,הריפח תודובע תוברל      

  3,060.00   153.00   20.00 רטמ .רזוח יולימו  
      
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.32.0210

 27,540.00   162.00  170.00 רטמ .'מ 57.1  
      
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב תורוניצ ךא ,ל"נכ     57.32.0220

121,800.00   174.00  700.00 רטמ .'מ 52.2  
      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב תורוניצ ךא ,ל"נכ     57.32.0230

 22,920.00   191.00  120.00 רטמ .'מ 57.2  
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0310
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 052 רטוק ,ע"ש וא  
'מ 57.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,488      
לוח תפיטעו ןופיד ,הריפח תודובע תוברל      

  4,260.00   213.00   20.00 רטמ .רזוח יולימו  
      
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.32.0320

 51,750.00   225.00  230.00 רטמ .'מ 52.2  
      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב תורוניצ ךא ,ל"נכ     57.32.0330

 60,500.00   242.00  250.00 רטמ .'מ 57.2  
      
      
      
      

291,830.00 23.75.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
016/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     016 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
291,830.00 מהעברה      

      
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0520
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 553 רטוק ,ע"ש וא  
'מ 57.1 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,488      
,ןופיד ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו      

  7,560.00   378.00   20.00 רטמ .רזוח יולימו לוח תפיטע  
      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.32.0530

 94,800.00   395.00  240.00 רטמ .'מ 57.2  
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0620
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 004 רטוק ,ע"ש וא  
'מ 57.1 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,488      
,ןופיד ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו      

  9,700.00   485.00   20.00 רטמ .רזוח יולימו לוח תפיטע  
      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.32.0630

155,620.00   502.00  310.00 רטמ .'מ 57.2  
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0720
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 054 רטוק ,ע"ש וא  
'מ 57.1 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,488      
,ןופיד ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו      

 12,580.00   629.00   20.00 רטמ .רזוח יולימו לוח תפיטע  
      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.32.0730

142,120.00   646.00  220.00 רטמ .'מ 57.2  
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0820
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 005 רטוק ,ע"ש וא  
'מ 57.1 -מ קמועב עקרקב םיחנומ ,488      
,ןופיד ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו      

 14,800.00   740.00   20.00 רטמ .רזוח יולימו לוח תפיטע  
      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב תורוניצ ךא ל"נכ     57.32.0830

121,120.00   757.00  160.00 רטמ .'מ 57.2  
      
דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב תורוניצ ךא ,ל"נכ     57.32.0840

132,940.00   782.00  170.00 רטמ .3.25  
      
דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב תורוניצ ךא ,ל"נכ     57.32.0850

  4,080.00   816.00    5.00 רטמ .3.75  
      
      

987,150.00 23.75.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
017/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     017 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
987,150.00 מהעברה      

      
      
דעו 'מ 52.4 לעמ קמועב תורוניצ ךא ,ל"נכ     57.32.0870

  2,703.00   901.00    3.00 רטמ .4.75  
989,853.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןליתאילופו CVP תורוניצ 23.75 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ע  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  24.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו י מ ו י ר ט  ת ו י ל ו ח מ       
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0030
ימינפ רטוקב 856  י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 001      
זילפ תכתממ הטלפ םע מ"ס 06 רטוק      
למס ,דיגאתה םש בותיכ תא תללוכה      
יבלש ,)ןוט D )04-004 ןיממ ,בויב הלימהו      
לכו ,ןוטבמ )קי'צנב( דוביע ,הכירד      
םיחתפ יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה      
ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל      
וא "F-509" גוסמ רוביח םטא םע      
גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו ,"ביבוטיא"      
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב      
קדוהמ עצמו רזוח יולימו הריפח תודובע      

  9,232.00 4,616.00    2.00 'חי .אתל תחתמ ,מ"ס 02 יבועב 'א גוס  
      

 65,091.00 5,007.00   13.00 'חי .'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב ל"נכ 57.42.0040
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0099
ימינפ רטוקב 856  י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 521      
זילפ תכתממ הטלפ םע מ"ס 06 רטוק      
למס ,דיגאתה םש בותיכ תא תללוכה      
יבלש ,)ןוט D )04-004 ןיממ ,בויב הלימהו      
לכו ,ןוטבמ )קי'צנב( דוביע ,הכירד      
םיחתפ יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה      
ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל      
וא "F-509" גוסמ רוביח םטא םע      
גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו ,"ביבוטיא"      
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל 'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב      
קדוהמ עצמו רזוח יולימו הריפח תודובע      

182,546.00 7,021.00   26.00 'חי .מ"ס 02 יבועב 'א גוס  
      

 23,181.00 7,727.00    3.00 'חי .'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ ,ל"נכ 57.42.0100
      

280,050.00 24.75.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
018/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     018 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
280,050.00 מהעברה      

      
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0199
ימינפ רטוקב 856  י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 051      
זילפ תכתממ הטלפ םע מ"ס 06 רטוק      
למס ,דיגאתה םש בותיכ תא תללוכה      
יבלש ,)ןוט D )04-004 ןיממ ,בויב הלימהו      
לכו ,ןוטבמ )קי'צנב( דוביע ,הכירד      
םיחתפ יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה      
ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל      
וא "F-509" גוסמ רוביח םטא םע      
גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו ,"ביבוטיא"      
ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל 'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב      
קדוהמ עצמו ,רזוח יולימו הריפח תודובע      

 38,994.00 12,998.00    3.00 'חי מ"ס 02 יבועב 'א גוס  
      
דע 'מ 57.2 לעמ קמועב תוחוש ךא ,ל"נכ     57.42.0200

 55,900.00 13,975.00    4.00 'חי .'מ 52.3  
      
דעו 'מ 52.4 לעמ קמועב תוחוש ךא ,ל"נכ     57.42.0230

 15,300.00 15,300.00    1.00 'חי .'מ 47.4  
      
רובע מ"ס 001 רטוק החוש ריחמל תפסות     57.42.1510
וא "סייברקא" תדבועמ ןוטב תיתחת      

  6,375.00   425.00   15.00 'חי .רתאב דובע עוציב םוקמב ,"סקלפונגמ"  
      
521 רטוק את רובע םלוא ,ל"נכ תפסות     57.42.1520

 14,790.00   510.00   29.00 'חי .מ"ס  
411,409.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוימוירט תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש 24.75 כ"הס  

      
ה ר ק ב  ת ו ח ו ש ל  ת ו פ ס ו ת  34.75 ק ר פ  ת ת       
      
םיפסונ םיחודיקו םישימג םירבחמ ,םימטא      
וק רוניצ רוביחל רבעמ הרקב תוחושל      
ישאר      
      
רובע תוימורט תוילוחמ החושל תפסות     57.43.1520
גוסמ MDPE ימוגמ ףסונ החוש רבחמ      
תורוניצל ע"ש וא "509F" וא "ביבוטיא"      
םימטא 2-ל רבעמ ,מ"מ 522-002 רטוק      
ריחמב םילולכה ,ישאר רוניצ וק רוביחל      

  7,650.00   255.00   30.00 'חי .החושה  
      

  7,650.00 34.75.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
019/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     019 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,650.00 מהעברה      

      
      
082-052 רטוק תורוניצל תפסות ךא ,ל"נכ     57.43.1530

  2,040.00   408.00    5.00 'חי .)01"( מ"מ  
      
מ"מ 553 רטוק תורוניצל תפסות ךא ,ל"נכ     57.43.1550

  1,156.00   578.00    2.00 'חי .(14")  
      
םיחתפ חודיק רובע הרקב תחושל תפסות     57.43.2200
םיחודיקה 2 -ל רבעמ ,הנשמ רוניצל      
ריחמב םילולכה יאשר וק רוניצ רוביחל      
ועצובי הנשמה יחתפ/חתפ .החושה      
וא תולוגע( תוילוחב וא החושה תיתחתב      
דעו מ"מ 061 -מ חתפה רטוק ,)תוינבלמ      
החושל רוניצ רבחמ תוברל ,מ"מ 052      

  6,545.00   187.00   35.00 'חי .תורבחתהו  
      
רובע הרקב תחושל תפסות ךא ,ל"נכ     57.43.2210
חתפה רטוק ,הנשמ רוניצל םיחתפ חודיק      

    510.00   255.00    2.00 'חי .מ"מ 005 דעו מ"מ 052 לעמ  
 17,901.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרקב תוחושל תופסות 34.75 כ"הס  

      
ם י ל פ מ  64.75 ק ר פ  ת ת       
      
םע )8"( מ"מ 002 רטוק ינוציח לפמ     57.46.0055
C.V -מ םירזיבאו תרנצ ,ןייוזמ ןוטב תפיטע      
    .P לפמה הבוג ,לעתימ דוביע תוברל  

  2,364.00 1,182.00    2.00 'חי .'מ 0.3 דעו 'מ 5.1 לעמ )הבוג שרפה(  
      

  1,292.00 1,292.00    1.00 'חי .מ"מ 052 רטוק ינוציח לפמ ךא ,ל"נכ 57.46.0060
      
.C.V.P -מ מ"מ 002 רטוק ימינפ לפמ     57.46.0510
ןיע םע תולעמ 09 הנוילע תיווז תוברל      
יקבחב רבוחמ ,יכנא רוניצ עטק ,תרוקיב      
09 הנותחת תיווזו החושה ןפודל מ"בלפ      

    587.00   587.00    1.00 'חי .'מ 05.1 דע לפמה הבוג .תולעמ  
  4,243.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םילפמ 64.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

020/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     020 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב  ת ו ר ו נ י צ  ר ו ב י ח  74.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י י ק  ת ו ח ו ש ל       
      
מ"מ 002 רטוק C.V.P בויב רוניצ רוביח     57.47.0310
תייטהו תוביאש עוציב אלל ,תמייק החושל      
החושל דומצב הריפח תוברל ,םיכפש      
,החוש רבחמ ,רוביחה תודובע ,תמייקה      
,םישורדה םירמוחה לכו לעתמה דוביע      

    790.00   790.00    1.00 פמוק .םלשומ ןקתומ  
      
רטוק C.V.P בויב רוניצ רוביח ךא ,ל"נכ     57.47.0350

  1,564.00 1,564.00    1.00 פמוק .מ"מ 036-005  
  2,354.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תומייק תוחושל בויב תורוניצ רוביח 74.75 כ"הס  

      
ם ו ל י צ ו  ה פ י ט ש  ,י ו ק י נ  84.75 ק ר פ  ת ת       
ה ר ק ב  י א ת ו  ב ו י ב  י ו ו ק  ל ש       
      
ךרואב ,אוהש רטוק לכב בויב יווק םוליצ     57.48.0210

 30,000.00    12.00 2,500.00 רטמ .'מ 003 לעמ  
 30,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרקב יאתו בויב יווק לש םוליצו הפיטש ,יוקינ 84.75 כ"הס  

      
ש ר ג מ  ר ו ב י ח ל  ת ו נ כ ה  94.75 ק ר פ  ת ת       
)ב ו י ב ו  ם י מ (      
      
רטוק ,שרגמל דדוב בויב רוביחל הנכה     57.49.0100
גוסמ CVP רוניצ 'מ 3 תוברל ,מ"מ 061      
    8-NS הצק תמיתס ,לוח תפיטע םע  
ןומיסו ןוטב שוג ללוכ C.V.P קקפב ,רוניצה      

  3,300.00   660.00    5.00 'חי ."בויב" טלשב עקרקה ינפ לעמ  
      
רטוק ,שרגמל דדוב בויב רוביחל הנכה     57.49.0110
גוסמ CVP רוניצ 'מ 3 תוברל ,מ"מ 002      
    8-NS הצק תמיתס ,לוח תפיטע םע  
ןומיסו ןוטב שוג ללוכ C.V.P. קקפב ,רוניצה      

 17,500.00   700.00   25.00 'חי "בויב" טלשב עקרקה ינפ לעמ  
 20,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )בויבו םימ( שרגמ רוביחל תונכה 94.75 כ"הס  

      
ת פ י ט ע  ,ת ו ל ע ת  י ו ל י מ  05.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ע ק ר ק  ת ת  ת ו י ת ש ת  ן ו מ י ס ו  ל ו ח       
      
תולעת יולימ      
      
      
      

05.75.20 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
021/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     021 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,'א גוס עצמב תולעתב יולימ תפלחה     57.50.0020
דופיר לעמ ,הבטרהבו קודיהב תובכשב      
שיבכה הנבמ תיתחתל דעו רוניצה יוסיכו      
יפדוע יוניפ ללוכ ,)שארמ חקפמה רושיאב(      

 58,500.00   117.00  500.00 ק"מ .השרומ ךפש רתאל הריפח  
      
,זוקינ/בויב תולעתל אבומ רזוח יולימ     57.50.0026
ליכמה ררבנ רמוחמ ,תויתיסרח תועקרקב      
רושיאב,002 הפנ רבוע %81 תוחפל      
קודיהו רוזיפ תוברל ,שארמ חקפמה      
תושירדל םאתהב תובכשב רקובמ      
רמוחה יוניפ תוברל.דחוימה טרפימבש      

 60,000.00    60.00 1,000.00 ק"מ . ףלחומה  
      
( MSLC  תבורעתב תורוב וא תולעת יולימ     57.50.0030
הכיפשב )רקובמ ךומנ קזוחב טילויפ      

 29,200.00   292.00  100.00 ק"מ .תונספט אלל תישפח  
147,700.00 ףדל הרבעהל( תויעקרק תת תויתשת ןומיסו לוח תפיטע ,תולעת יולימ 05.75 כ"הס  

)זוכיר                     
1,624,260.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בויבו םימ יווק 75 כ"הס  

      
ם י מ ה  ת ש ר  85 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  11.85 ק ר פ  ת ת       
      
יווק תחנהו הקפסא לולכי הדיחיה ריחמ       
םיללוכ 035 י"ת פ"ע םירשואמ הדלפ      
וא\ו םיינכמ םילכב הביצח וא\ו הריפח      
הדובע תוברל הריהז תינדי הביצח      
תתו לע םילושכמ םע םילבגומ םיחטשב      
,תויתשתל תוכימסב הדובע ,םייעקרק      
לכ םע םואית ,תחתמו לעמ תויתשת תיצח      
וא םיפוג םתוא לש חוקיפו .תוישרו םיפוגה      
תחנה רובע הדידמל הדיחיה ,תויושר      
.ךרוא רטמ היהת םימ תורוניצ      
      
      
      
      
      
      
      
      

11.85.20 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
022/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     022 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכ ,הדש יתורש :םדוקה ףיעסל ךשמה      
עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה      
,תוקידבל המרגורפל םאתהב תוקידבה      
,םימ בותיכו  ןומיס טרס ,לוח תפיטעו דופיר      
קודיה ,יטרדנטסה טרפה פ"ע רזוח יולימ      
,תותשק ןוגכ םיחפסה לכ ,תובכש      
תקפסה 'וכו רטוק ירבעמ,תויופעתסה      
,הדיחיה ריחמב םילולכה םיחפסה תנקתהו      
דעו 01" רטוק דע תורוניצ רובע היהת       
,הלעמו ללוכ21"-מ םירטק רובע .ללכב      
בתכב ףיעסל םאתהב תפסות ןתנית      
רמוח יפל הדובעו םירמוח יביכרמ .תויומכה      
זרכמה      
      
טרפל םאתהב היהי הריפחה קמוע      
.40-8180-11 'סמ םיטרפה תינכתב      
ךכ ,הריפחה קמוע תא םאתיו בשחי ןלבקה      
םורמ מ"ס 511 היהי רוניצה לע יוסיכהש      
יוותש בצמב ,תננכותמה הכרדמה ינפ      
מ"ס 001 -ו הכרדמב אוה רוניצה תחנה      
.שיבכב אצמנ רוניצה יוות םא שיבכה ינפמ      
בג לעמ יוסיכהש דיפקי ןלבקה הרקמ לכב      
בצמב חנוי רוניצה םא ,מ"ס 05 היהי רוניצה      
.תיתשה בלשב אוה שיבכה עוציב וב      
      
תללוכ ןלבקה תדובע .שושיג תוריפח עוצב      
עוצב רובע שורד ינאכמ ילכ לכב שומיש      
יופיח תבכש תרסה ללוכ שושיג תוריפח      
לכל הביצח וא/ו הריפח עוצב ,גוס לכמ      
ועצובי שושיגה תודובע .שורד קמוע      
אל וליא תודובע רובע .ןימזמה םע םואיתב      
תויולעה סינכהל וילעו דרפנב ןלבקל םלושי      
.תויומכה בתכ לש םינושה םיפעסב      
      
םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
לש קוחכ רשואמ םוקמו קחרמ לכל קוליס      
.קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע ,תלוספ      
תפסות היהי אלש שגדומ קפס רסה ןעמל      
וב ןייוצש ףיעס לכב הדיחי ריחמב יוניש וא      
יוניש ןוגכ היהתש הביס לכמ "קמוע לכב"      
תאז תחקל שי .'וכו יאוותב יוניש ,םיקמועב      
.זרכמל העצה תרגסמב      
      

11.85.20 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
023/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     023 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
   םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ    
ךכמ עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת      
תחנה רשפאל מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש יפכ      
וא/ו םייק שיבכל דומצה םינקתמו םיווק      
ךות תרחא תיתשת לכ וא/ו םימייק םינבמ      
.םתוביציו תוחיטב יללכ לע הרימש      
      
תת הדלפה תורוניצל םירזיבאה לכ      
םינפ יופיצ םע םייתשורח ויהי ,םייעקרק      
וא תלת תיתשורח תינוציח הפיטעו טלמ      
.ןימזמה תטלחה פ"ע תיתבכש עברא      
      
ןלבקה לע ,םימייקל םישדח םיווק רוביחב      
עצבתמ וילא םייקה רוניצה גוס אדוול      
.רוביחה      
      
לבקל ןלבקה לע :םדוק ףיעסל ךשמה      
תרנצה ינרצי לע שארמ ןנכתמה רושיא      
הדשה תורש ןתמ יבגל ןה ,םירזיבאהו      
תכרעמה לכ לע ןרצי לש תוירחאה בתכו      
.םתחנהו תרנצ תנמזה םרטב תאז      
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה ינפל      
הנתומ הלאה תודובע ןיגב םולשת      
םולשתל יאכז היהי אל ןלבקהו םמושירב      
וליפא עוציבה ינפל ןמויב םושיר ןיאו הדימב      
העצוב הדובעה ןכא םא      
      
םיטרפה יפל ויהי םירזיבא יאת      
םירזיבא את ריחמש שגדומ .םייטרדנטסה      
וא םיינכמ םילכב הביצח וא\ו הריפח ללוכ      
,םיידיב      
      
:ןוגכ ישארה וקהמ תופעתסה לכ תנקתה      
קרו ךא השעית 'ודכו תיב רוביח ,טנרדיהל      
  04HCS גרד יתשורח ףעסמ תועצמאב    
ןליתאילופ תפיטעו ןוטבב ימינפ יופיצ םע      
.תיתשורח      
      
      
      

11.85.20 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
024/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     024 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןובשח לע היהית תודע תינכות תנכה      
רובע תפסות ןלבקל ןתנית אל .ןלבקה      
.תודעה תינכות תנכה      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמו      
.'וכו תרבגומ החטבא      
      
רטוק הדלפ תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     58.11.0029
תינוציח הפיטע םע 23/5 " ןפוד יבוע 3"      
וא תמגוד יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
וא "וירט" CPA-3 טלמ ימינפ יופיצו ע"ש      
'מ 52.1 קמוע דע עקרקב םיחנומ ,טנמצ      
תפיטע ,הריפח תודובע ,םיחפס תוברל      

 22,500.00   150.00  150.00 רטמ .רזוח יולימו לוח  
      
" רטוק הדלפ תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     58.11.0030
תינוציח הפיטע םע 23/5" ןפוד יבוע 4      
תמגוד יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
טלמ ימינפ יופיצו ע"ש וא CPA-3 וא "וירט"      
'מ 52.1  קמוע דע עקרקב םיחנומ ,טנמצ      
תפיטע ,הריפח תודובע ,םיחפס תוברל      

 23,640.00   197.00  120.00 רטמ .רזוח יולימו לוח  
      
רטוק הדלפ תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     58.11.0032
תינוציח הפיטע םע  23/5" ןפוד יבוע 6"      
תמגוד יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
טלמ ימינפ יופיצו ע"ש וא CPA-3 וא "וירט"      
'מ 52.1  קמוע דע עקרקב םיחנומ ,טנמצ      
תפיטע ,הריפח תודובע ,םיחפס תוברל      

 76,800.00   256.00  300.00 רטמ .רזוח יולימו לוח  
      
" רטוק הדלפ תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     58.11.0034
תינוציח הפיטע םע  61/3" ןפוד יבוע 8      
תמגוד יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
טלמ ימינפ יופיצו ע"ש וא CPA-3 וא "וירט"      
'מ 52.1  קמוע דע עקרקב םיחנומ ,טנמצ      
תפיטע ,הריפח תודובע ,םיחפס תוברל      

1,046,400.00   327.00 3,200.00 רטמ .רזוח יולימו לוח  
      
      
      
      

1,169,340.00 11.85.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
025/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     025 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,169,340.00 מהעברה      

      
      
" רטוק הדלפ תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     58.11.0036
תינוציח הפיטע םע  61/3" ןפוד יבוע 01      
תמגוד יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
טלמ ימינפ יופיצו ע"ש וא CPA-3 וא "וירט"      
'מ 52.1  קמוע דע עקרקב םיחנומ ,טנמצ      
תפיטע ,הריפח תודובע ,םיחפס תוברל      

 36,900.00   410.00   90.00 רטמ .רזוח יולימו לוח  
      
רטוק הדלפ תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     58.11.0038
הפיטע םע ורוניצ 61/3" ןפוד יבוע 21"      
יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח      
יופיצו ע"ש וא CPA-3 וא "וירט" תמגוד      
קמוע דע עקרקב םיחנומ ,טנמצ טלמ ימינפ      
,םירבחמ טעמל ,םיחפס ללוכ אל 'מ 52.1       
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל      

176,720.00   441.80  400.00 רטמ רזוח  
      
רטוק הדלפ תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     58.11.0040
תינוציח הפיטע םע 61/3" ןפוד יבוע 02"      
תמגוד יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
טלמ ימינפ יופיצו ע"ש וא CPA-3 וא "וירט"      
'מ 52.1  קמוע דע עקרקב םיחנומ ,טנמצ      
תוברל ,םירבחמ טעמל ,םיחפס ללוכ אל      

270,600.00   820.00  330.00 רטמ רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע  
      
רטוק הדלפ תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     58.11.0041
תינוציח הפיטע םע 61/3" ןפוד יבוע 42"      
תמגוד יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
טלמ ימינפ יופיצו ע"ש וא CPA-3 וא "וירט"      
'מ 5.1  קמוע דע עקרקב םיחנומ ,טנמצ      
טעמל ,םיחפס ללוכ אל תיליע הנקתה וא/ו      
תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,םירבחמ      

 10,500.00 1,050.00   10.00 רטמ .רזוח יולימו לוח  
      
םינפ יופיצ םע הדלפ תורוניצל םיחפס      
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטעו טנמצ      
יתבכש תלת      
      
      
      
      
      
      

1,664,060.00 11.85.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
026/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     026 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,664,060.00 מהעברה      

      
      
םייושע םינוש םיחפס לש הנקתהו הקפסה     58.11.0044
,תותשק ןוגכ 04hcs גרד תלשוחמ הדלפ      
םע 'וכו םימאתמ ,םירבעמ ,תויופעתסה      
ןליתאילופ תפיטעו טנמצ טלמב ימינפ יופיצ      
,םיכותיח ללוכ ,21" רטוקב תינוציח      

  3,000.00   500.00    6.00 'חי .הפיטעו ןוטב ינוקיתו םיכותיר  
      
םייושע םינוש םיחפס לש הנקתהו הקפסה     58.11.0046
,תותשק ןוגכ 04hcs גרד תלשוחמ הדלפ      
םע 'וכו םימאתמ ,םירבעמ ,תויופעתסה      
ןליתאילופ תפיטעו טנמצ טלמב ימינפ יופיצ      
,םיכותיח ללוכ ,02" רטוקב תינוציח      

  3,160.00   790.00    4.00 'חי .הפיטעו ןוטב ינוקיתו םיכותיר  
      
םייושע םינוש םיחפס לש הנקתהו הקפסה     58.11.0047
,תותשק ןוגכ 04hcs גרד תלשוחמ הדלפ      
םע 'וכו םימאתמ ,םירבעמ ,תויופעתסה      
ןליתאילופ תפיטעו טנמצ טלמב ימינפ יופיצ      
,םיכותיח ללוכ ,42" רטוקב תינוציח      

  3,600.00   900.00    4.00 'חי .הפיטעו ןוטב ינוקיתו םיכותיר  
1,673,820.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורוניצ 11.85 כ"הס  

      
ם י מ  י ו ו ק  ר ו ב י ח  41.85 ק ר פ  ת ת       
      
רוביח ,םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח      
םייתשורח םירזיבא תועצמאב םייקה וקל      
םינפ םייופיצ ןוקית םיכותיר ,םיכותיח ללוכ      
תוולנה תודובעה לכו םייקה וקה זוקינ ,ץוחו      
םישרדנה םירזיבא ,תודובע ,הריפח(      
)רוביחה עוציבל      
      
רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     58.14.0002
'סמ טרפ יפל ,והשלכ גוסמ םייק וקל 42"      
תלבוה תללוכ הדובעה .30-8180-11      
,םיפוגמ ןוגכ רתאל םירמוחה לכ תנקתהו      
  'וכו םינגוא ,רטוק ירבעמ תותשק ,םירסרד    
םיסכמ ,תוחושל תורקת ,ןוטב תוחוש      
,םיכותיר ,רזוח יולימו הריפח ןכו םיסיסבו      
,םימטא ,םיגרב תנקתהו תקפסה .םיכותיח      
לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו םימוא      

  8,000.00 8,000.00    1.00 פמוק .הדובעה  
  8,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םימ יווק רוביח 41.85 כ"הס  

      
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

027/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     027 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ד ל פ  ל ו ו ר ש  81.85 ק ר פ  ת ת       
      
"רוחש" רוניצמ ןגמ לוורש תנקתהו תקפסא     58.18.0001
ןגמה לוורש .יעקרק תת רוניצל 61" רטוקב      
.D-73-8901-11 'סמ טרפל םאתהב ןקתוי      
ללוכ ,61/3" היהי ילאמינימה ןפודה יבוע      
םוטיא "ךמס ילענ" תנקתהו תקפסה      
ןרפואינמ לוורשל רוניצה ןיב חוורמה      
ללוכ אל .רוניצה תלחשהו טשפתמ      

 60,000.00   400.00  150.00 רטמ .דרפנב םלושמה רוניצה תקפסה  
      
"רוחש" רוניצמ ןגמ לוורש תנקתהו תקפסא     58.18.0003
ןגמה לוורש .יעקרק תת רוניצל 02" רטוקב      
.D-73-8901-11 'סמ טרפל םאתהב ןקתוי      
ללוכ ,4/1" היהי ילאמינימה ןפודה יבוע      
םוטיא "ךמס ילענ" תנקתהו תקפסה      
ןרפואינמ לוורשל רוניצה ןיב חוורמה      
ללוכ אל .רוניצה תלחשהו טשפתמ      

 17,600.00   550.00   32.00 רטמ .דרפנב םלושמה רוניצה תקפסה  
      
"רוחש" רוניצמ ןגמ לוורש תנקתהו תקפסא     58.18.0005
לוורש .02" יעקרק תת רוניצל 82" רטוקב      
'סמ טרפל םאתהב ןקתוי ןגמה      
    D-73-8901-11. ילאמינימה ןפודה יבוע  
ילענ" תנקתהו תקפסה ללוכ ,4/1" היהי      
לוורשל רוניצה ןיב חוורמה םוטיא "ךמס      
אל .רוניצה תלחשהו טשפתמ ןרפואינמ      

 30,000.00   750.00   40.00 רטמ .דרפנב םלושמה רוניצה תקפסה ללוכ  
107,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ לוורש 81.85 כ"הס  

      
ם י פ ו ג מ  12.85 ק ר פ  ת ת       
      
הקפסה :ללוכ "ףוגמ"  רדגומה ףיעס      
םאתהב ןוטב תחוש ךותב ףוגמ תנקתהו      
,90-7111-11  'סמ םיטרדנטס םיטרפל      
ףוגמה 31-7111-11 11-7111-11      
םינפ יופיצ םע יזירט ףוגמ היהי קפוסיש      
ףוגמה ,'מטא 61 לש הדובע ץחלל ןסליר      
וא ,רצ OKE םגד "בכוכה" 'בח לש היהי      
םינגוא תוברל , רצ SRT "לאפר" תרצות      
םלושיש ןגואמ רסרד ללוכ אל ,םיידגנ      
.דרפנב      
      
      
      

12.85.20 קרפ תתב הרבעהל          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
028/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     028 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
4" רטוקב רצ יזירט ףוגמ תנקתהו הקפסה     58.21.0003
,ןוטב תחוש ךותב ,ליעל הרעהב רדגומכ      

 39,200.00 1,400.00   28.00 'חי .11-7111-11 'סמ טרפ יפל  
      
6" רטוקב רצ יזירט ףוגמ תנקתהו הקפסה     58.21.0005
ןוטב תחוש ךותב ,ליעל הרעהב רדגומכ      
'סמ טרפ יפל ,רסרד ןגוא אלל ךא      

  1,800.00 1,800.00    1.00 פמוק .11-1117-11  
      
8" רטוקב רצ יזירט ףוגמ תנקתהו הקפסה     58.21.0007
,ןוטב תחוש ךותב ,ליעל הרעהב רדגומכ      

 36,000.00 3,000.00   12.00 'חי .90-7111-11 'סמ טרפ יפל  
      
רטוקב רצ יזירט ףוגמ תנקתהו הקפסה     58.21.0009
תחוש ךותב ,ליעל הרעהב רדגומכ 01"      

  8,000.00 8,000.00    1.00 'חי .90-7111-11 'סמ טרפ יפל ,ןוטב  
      
רטוקב רצ יזירט ףוגמ תנקתהו הקפסה     58.21.0011
תחוש ךותב ,ליעל הרעהב רדגומכ 21"      

 19,000.00 9,500.00    2.00 'חי .90-7111-11 'סמ טרפ יפל ,ןוטב  
      
רטוקב רצ יזירט ףוגמ תנקתהו הקפסה     58.21.0012
'סמ טרפ יפל ,ןוטב תחוש ךותב ל"נכ 02"      

 17,000.00 17,000.00    1.00 'חי .11-1117-09  
      
רטוקב רצ יזירט ףוגמ תנקתהו הקפסה     58.21.0013
'סמ טרפ יפל ,ןוטב תחוש ךותב ל"נכ 42"      

 21,500.00 21,500.00    1.00 'חי .11-1117-09  
      
2" רטוקב רצ יזירט ףוגמ תנקתהו הקפסא     58.21.0023
,ןוטב תחוש ךותב ,ליעל הרעהב רדגומכ      

 13,500.00   900.00   15.00 'חי . 90-7111-11 'סמ טרפ יפל  
156,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיפוגמ 12.85 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

029/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     029 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ב ח מ ו  ם י ר ס ר ד  42.85 ק ר פ  ת ת       
      
רסרד לש החוש ךותב הנקתהו הקפסה     58.24.0001
תורוניצל 42" רטוקב )רסרד יצח( ןגואמ      
גרד ,ינוציחו ימינפ יסקופא יופיצ םע ,הדלפ      
    61NP. תמגוד NOSNHOJ GNIKIV וא  
לש הנקתהו הקפסה ללוכ ,ךרע הווש      
לכו םימוא ,הגרבה תוטומ ,"ךותיר ינזוא"      
םישורדה תודובעהו םירמוחה רתי      

  8,000.00 8,000.00    1.00 'חי .הדובעה תמלשהל  
      
רסרד לש החוש ךותב הנקתהו הקפסה     58.24.0002
תורוניצל 02" רטוקב )רסרד יצח( ןגואמ      
גרד ,ינוציחו ימינפ יסקופא יופיצ םע ,הדלפ      
    61NP. תמגוד NOSNHOJ GNIKIV וא  
לש הנקתהו הקפסה ללוכ ,ךרע הווש      
לכו םימוא ,הגרבה תוטומ ,"ךותיר ינזוא"      
םישורדה תודובעהו םירמוחה רתי      

  6,000.00 6,000.00    1.00 'חי .הדובעה תמלשהל  
      
רסרד לש החוש ךותב הנקתהו הקפסה     58.24.0005
תורוניצל 21" רטוקב )רסרד יצח( ןגואמ      
גרד ,ינוציחו ימינפ יסקופא יופיצ םע ,הדלפ      
    61NP. תמגוד NOSNHOJ GNIKIV וא  
לש הנקתהו הקפסה ללוכ ,ךרע הווש      
לכו םימוא ,הגרבה תוטומ ,"ךותיר ינזוא"      
םישורדה תודובעהו םירמוחה רתי      

  3,400.00 1,700.00    2.00 'חי .הדובעה תמלשהל  
      
רסרד לש החוש ךותב הנקתהו הקפסה     58.24.0007
תורוניצל 01" רטוקב )רסרד יצח( ןגואמ      
גרד ,ינוציחו ימינפ יסקופא יופיצ םע ,הדלפ      
    61NP. תמגוד NOSNHOJ GNIKIV וא  
לש הנקתהו הקפסה ללוכ .ךרע הווש      
לכו םימוא ,הגרבה תוטומ ,"ךותיר ינזוא"      
םישורדה תודובעהו םירמוחה רתי      

  1,250.00 1,250.00    1.00 'חי .הדובעה תמלשהל  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 18,650.00 42.85.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
030/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     030 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 18,650.00 מהעברה      

      
      
רסרד לש החוש ךותב הנקתהו הקפסה     58.24.0009
תורוניצל 8" רטוקב )רסרד יצח( ןגואמ      
גרד ,ינוציחו ימינפ יסקופא יופיצ םע ,הדלפ      
    61NP. תמגוד NOSNHOJ GNIKIV וא  
לש הנקתהו הקפסה ללוכ ,ךרע הווש      
לכו םימוא ,הגרבה תוטומ ,"ךותיר ינזוא"      
םישורדה תודובעהו םירמוחה רתי      

 10,800.00   900.00   12.00 'חי .הדובעה תמלשהל  
 29,450.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירבחמו םירסרד 42.85 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ל  ם י א ת  72.85 ק ר פ  ת ת       
      
תוילוחמ םירזיבא את לש הנקתהו הקפסה     58.27.0001
קמועבו מ"ס 05 ימינפ רטוק ,תוימורט ןוטב      
עובצ ב.ב הסכמו הרקת םע מ"ס 57 דע      
05X05-CM םגד מ"ס 04 רטוק ,לוחכב      
תוברל ץצח תפצר ע"ש וא ןמפלוו לש      

  4,500.00   900.00    5.00 'חי .רזוח יולימו הריפח תודובע  
      
תוילוחמ םירזיבא את לש הנקתהו הקפסה     58.27.0003
05X06-CM תמגוד ,הרקתו תוימורט ןוטב      
מ"ס 06 ימינפ רטוק ע"ש וא ןמפלוו לש      
רטוקב  ב.ב הסכמ םע מ"ס 57 דע קמועבו      
ץצח תפצרו ןוט 5.21 סמועל מ"ס 05      

 34,500.00 1,500.00   23.00 'חי .רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל  
      
תוילוחמ םירזיבא את לש הנקתהו הקפסה     58.27.0005
תמגוד ,הרקתו תוימורט ןוטב      
    001X08-CM, קמועבו מ"ס 08 ימינפ רטוק  
5.21 סמועל .ב.ב הסכמ םע מ"ס 521 דע      
תפצרו מ"ס 05 רטוקב ,לוחכב עובצ ןוט      

 26,000.00 2,000.00   13.00 'חי .רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ץצח  
      
תוילוחמ )החוש( את לש הנקתהו הקפסא     58.27.0007
מ"ס 001 רטוקב ,הרקתו םורט ןוטב      
הדובעה .םימ יפוגמל 'מ 05.1 דע קמועבו      
לוחכב עובצ  .ב.ב הסכמ תקפסה תללוכ      
וא ןמפלוו תרצות תמגודכ מ"ס 06 רטוקב      
אתה תיתחתב .םע ןוט 5.21 סמועל ע"ש      
ריחמה .מ"ס 01 יבועב ץצח תבכש עצובת      
רזוח יולימ ןכו םיפדוע קוליסו הריפח ללוכ      

  7,200.00 2,400.00    3.00 'חי .שרדנה םורל הבוגה תמאתהו קדוהמ  
      

 72,200.00 72.85.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
031/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     031 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 72,200.00 מהעברה      

      
      
תוילוחמ )החוש( את לש הנקתהו הקפסא     58.27.0009
מ"ס 521 רטוקב ,הרקתו םורט ןוטב      
הדובעה .םימ יפוגמל 'מ 57.1 דע קמועבו      
,לוחכב עובצ ב.ב הסכמ תקפסה תללוכ      
וא ןמפלוו תרצות תמגודכ מ"ס 06 רטוקב      
אתה תיתחתב .ןוט 5.21 סמועל ע"ש      
ריחמה .מ"ס 01 יבועב ץצח תבכש עצובת      
רזוח יולימ ןכו םיפדוע קוליסו הריפח ללוכ      

  7,000.00 3,500.00    2.00 'חי .שרדנה םורל הבוגה תמאתהו קדוהמ  
 79,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאל םיאת 72.85 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  09.85 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב הדלפ רוניצ תקפסא ףיעסל תפסות     58.90.0001
גוסמ תינוציח הפיטע 61/3" ןפוד יבוע 02"      

 19,800.00    60.00  330.00 רטמ R-CPA 4 "וירט" וא.  
      
רטוקב הדלפ רוניצ תקפסא ףיעסל תפסות     58.90.0003
גוסמ תינוציח הפיטע 61/3" ןפוד יבוע 21"      

 18,000.00    45.00  400.00 רטמ R-CPA 4 "וירט" וא.  
      
רטוקב הדלפ רוניצ תקפסא ףיעסל תפסות     58.90.0005
גוסמ תינוציח הפיטע 61/3" ןפוד יבוע 01"      

  3,600.00    40.00   90.00 רטמ R-CPA 4 "וירט" וא.  
      
ץוח תפיטע םע הדלפ תורוניצ לבא ל"נכ     58.90.0007
    R-CPA ןפוד יבוע 8" רטוקב 4 "וירט" וא  

 96,000.00    30.00 3,200.00 רטמ .3/16"  
      
ץוח תפיטע םע הדלפ תורוניצ לבא ל"נכ     58.90.0009
    R-CPA ןפוד יבוע 6" רטוקב 4 "וירט" וא  

  7,500.00    25.00  300.00 רטמ .5/32"  
      
ץוח תפיטע םע הדלפ תורוניצ לבא ל"נכ     58.90.0011
    R-CPA ןפוד יבוע 4" רטוקב 4 "וירט" וא  

  3,000.00    25.00  120.00 רטמ .5/32"  
      
      
      
      
      
      
      

147,900.00 09.85.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
032/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     032 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
147,900.00 מהעברה      

      
      
שא יוביכ זרבל הנכה תנקתהו הקפסה     58.90.0013
תייבוק תקיצי ללוכ ,4" רטוקב )טנרדיה(      
וקל תורבחתהו רבעמ "הט" רזיבא ,ןוטב      
.לודג סוידרב תותשק ,רטוק לכב ישאר      
םע 04HCS גרד םייתשורח ויהי םירזיבאה      
ןגוא .קוצי ןליתאילופ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
םאתהב ,תויתשורח רוויע ןגואו תעבט      
ללוכ אל .ל"נכ 150-11-67 'סמ טרפל      
ןומיס ללוכ .דרפנב םימלושמה תורוניצ      

  2,600.00 1,300.00    2.00 'חי דיגאתה תוארוהו טרפל םאתהב הנכהה  
      
שא יוביכ זרבל הנכה תנקתהו הקפסה     58.90.0015
תייבוק תקיצי ללוכ ,6" רטוקב )טנרדיה(      
וקל תורבחתהו רבעמ "הט" רזיבא ,ןוטב      
.לודג סוידרב תותשק ,רטוק לכב ישאר      
םע 04HCS גרד םייתשורח ויהי םירזיבאה      
ןגוא .קוצי ןליתאילופ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
םאתהב ,תויתשורח רוויע ןגואו תעבט      
ללוכ אל .ל"נכ 150-11-67 'סמ טרפל      
ןומיס ללוכ .דרפנב םימלושמה תורוניצ      

 42,000.00 1,500.00   28.00 פמוק דיגאתה תוארוהו טרפל םאתהב הנכהה  
      
הרקת רובע םימדוקה םיפיעסל תפסות     58.90.0017

  1,200.00   600.00    2.00 'חי ןוט 04-ל דבכ הסכמו  
      
רפע תמירע לש קודיהו יולימל תפסות     58.90.0019
יפל רטוק לכב םירזיבא חושל ביבסמ      

  5,520.00   120.00   46.00 'חי טרפה  
      
הדלפ תקצי הסכמ תקפסה רובע תפסות     58.90.0021
הטלפ םע  ןוטב תחושל מ"ס 05 רטוקב      
םש בותיכ תא תללוכה זילפ תכתממ      

 24,000.00   600.00   40.00 'חי םימ הלימהו למס ,דיגאתה  
      
הדלפ תקצי הסכמ תקפסה רובע תפסות     58.90.0023
הטלפ םע  ןוטב תחושל מ"ס 06 רטוקב      
םש בותיכ תא תללוכה זילפ תכתממ      

  4,200.00   700.00    6.00 'חי םימ הלימהו למס ,דיגאתה  
      

    900.00   150.00    6.00 'חי ןוט 04 סמוע רובע ל"נכ הסכמל תפסות 58.90.0025
      
      
      

228,320.00 09.85.20 קרפ תתב הרבעהל
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
033/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 ןדמוא
דף מס':     033 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
228,320.00 מהעברה      

      
      
יפ לע 8"-21" םימ תורונצל ןוטב תפיטע     58.90.0027
ביבסמ הפיטעה .חקפמה רושיאבו ךרוצה      
.)עוביר עלצ( מ"ס D+02 תודימב רונצל      
'סמ תיטרדנטסה תינכת יפל השעי עוציבה      

  2,000.00   400.00    5.00 ק"מ 18-051-108  
      

  2,000.00   400.00    5.00 ק"מ 6"-4" םירטקב תורוניצל לבא ל"נכ 58.90.0029
      
תקפסה תוברל ,שרגמל םימ רוביחל הנכה     58.90.0031
ד"ע 4" רטוקב הדלפ רוניצ יעטק תנקתהו      
תת םקלח( 'מ 3-כ לש ךרואבו 23/5      
הפיטעו ןוטב ימינפ יופיצ םע )םייעקרק      
םירזיבא תנקתהו תקפסה ,"וירט" תינוציח      
,תעבט ינגוא ,תותשק ,םיללוכה םייתשורח      
אל .ףוגמ וא ישאר רוניצל רוביח ,רוויע ןגוא      
דדמיש ,ןכרצל ירודכ זרב/ףוגמ ללוכ      

 15,120.00 1,512.00   10.00 'חי .םלשומ ןקתומ .דרפנב  
247,440.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 09.85 כ"הס  

2,301,510.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םימה תשר 85 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3,925,770.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( 'א בלש-םיימו בויב תודובע כ"הס
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

034/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 )זוכיר( ןדמוא
דף מס':     034 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

'א בלש-הלילסו חותיפ תודובע 10 הנבמ     
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                              19,000.00 ןוטב יסיסבו תוריפח 11.80 קרפ תת    
    

                             128,700.00 הרקב יאת 21.80 קרפ תת    
    

                              74,000.00 תיטסלפ למשח תרנצ 12.80 קרפ תת    
    

                             109,775.00 תינמז הרואת ץע ידומע 15.80 קרפ תת    
    

                              60,000.00 )מ"את( דדובמ יריווא לית 95.80 קרפ תת    
    

                              42,500.00 הרואת יפוג 18.80 קרפ תת    
    

                433,975.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 92 קרפ      
    

                             152,010.00 תריכשו הדובע תועש יריחמ 10.92 קרפ תת    
דויצ            
    

                152,010.00 דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 92 כ"הס                
    
שירקע ןליא-היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                               4,320.00 העיטנ 02.14 קרפ תת    
    

                             226,350.00 היקשה תרנצ 07.14 קרפ תת    
    

                              86,400.00 הרקב תוחוש 09.14 קרפ תת    
    

                317,070.00 שירקע ןליא-היקשהו ןוניג 14 כ"הס                
    
שירקע ןליא-םירעשו תורדג 44 קרפ      
    

                             631,940.00 ילג חפ םירעשו תורדג 11.44 קרפ תת    
    

                631,940.00 שירקע ןליא-םירעשו תורדג 44 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

035/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 )זוכיר( ןדמוא
דף מס':     035 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םער-תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

תורעה 10.15 קרפ תת                                           
    

                             101,260.00 םיקורפ 01.15 קרפ תת    
    

                          14,860,000.00 רפע תודובע 02.15 קרפ תת    
    

                           2,047,500.00 תויתשתו םיעצמ 03.15 קרפ תת    
    

                             947,220.00 םיטלפסא 04.15 קרפ תת    
    

             17,955,980.00 םער-תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
    
שירקע ןליא-תובחרו םישיבכ תלילס 25 קרפ      
    

                              13,240.00 קוריפו הנכה תודובע 01.25 קרפ תת    
    

                 13,240.00 שירקע ןליא-תובחרו םישיבכ תלילס 25 כ"הס                
    
ןילמ-לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ      
    

                           2,492,877.50 זוקינו לועית תודובע 60.75 קרפ תת    
    

                             193,468.00 םימ יריבעמ ,זוקינ 70.75 קרפ תת    
    

              2,686,345.50 ןילמ-לועיתו בויב םימ יווק 75 כ"הס                
    
םער-תונוש 85 קרפ      
    

                              36,200.00 . 10.85 קרפ תת    
    

                 36,200.00 םער-תונוש 85 כ"הס                
22,226,760.50 'א בלש-הלילסו חותיפ תודובע 10 כ"הס                            

    
'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 הנבמ     
    
בויבו םימ יווק 75 קרפ      
    

                             989,853.00 ןליתאילופו CVP תורוניצ 23.75 קרפ תת    
    

                             411,409.00 תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש 24.75 קרפ תת    
תוימוירט            
    

                              17,901.00 הרקב תוחושל תופסות 34.75 קרפ תת    
    

                               4,243.00 םילפמ 64.75 קרפ תת    
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
036/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 )זוכיר( ןדמוא
דף מס':     036 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               2,354.00 תוחושל בויב תורוניצ רוביח 74.75 קרפ תת    
תומייק            
    

                              30,000.00 יווק לש םוליצו הפיטש ,יוקינ 84.75 קרפ תת    
הרקב יאתו בויב            
    

                              20,800.00 םימ( שרגמ רוביחל תונכה 94.75 קרפ תת    
)בויבו            
    

                             147,700.00 לוח תפיטע ,תולעת יולימ 05.75 קרפ תת    
תויעקרק תת תויתשת ןומיסו            
    

              1,624,260.00 בויבו םימ יווק 75 כ"הס                
    
םימה תשר 85 קרפ      
    

                           1,673,820.00 הדלפ תורוניצ 11.85 קרפ תת    
    

                               8,000.00 םימ יווק רוביח 41.85 קרפ תת    
    

                             107,600.00 הדלפ לוורש 81.85 קרפ תת    
    

                             156,000.00 םיפוגמ 12.85 קרפ תת    
    

                              29,450.00 םירבחמו םירסרד 42.85 קרפ תת    
    

                              79,200.00 םירזיבאל םיאת 72.85 קרפ תת    
    

                             247,440.00 תונוש 09.85 קרפ תת    
    

              2,301,510.00 םימה תשר 85 כ"הס                
 3,925,770.00 'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

037/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 )זוכיר( ןדמוא
דף מס':     037 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

'א בלש-הלילסו חותיפ תודובע 10 הנבמ    
   

                433,975.00 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                152,010.00 דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 92 קרפ   
   

                317,070.00 שירקע ןליא-היקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                631,940.00 שירקע ןליא-םירעשו תורדג 44 קרפ   
   

             17,955,980.00 םער-תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
   

                 13,240.00 שירקע ןליא-תובחרו םישיבכ תלילס 25 קרפ   
   

              2,686,345.50 ןילמ-לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ   
   

                 36,200.00 םער-תונוש 85 קרפ   
   

22,226,760.50 'א בלש-הלילסו חותיפ תודובע 10 כ"הס               
   
'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 הנבמ    
   

              1,624,260.00 בויבו םימ יווק 75 קרפ   
   

              2,301,510.00 םימה תשר 85 קרפ   
   

 3,925,770.00 'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

038/...   YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט

 
 

21/12/2018 )זוכיר( ןדמוא
דף מס':     038 'א בלש-השדח הנוכש תמקהל תיתשת תודובע-ונוא תירק - 003/אק - ןויבס תמוצ

  
הנבמ ךס  

22,226,760.50 'א בלש-הלילסו חותיפ תודובע 10 הנבמ  
  

 3,925,770.00 'א בלש-םיימו בויב תודובע 20 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
26,152,530.50  יללכ כ"הס  

  4,445,930.19 מ"עמ %71  
 30,598,460.69 מ"עמ ללוכ כ"הס  

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

YEK941 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


