
ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     001 דחואמ םלש הפצמ

1 שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ם י ד ס מ  ,ת ו ד ו ס י  ,ם י ע צ מ  1.20 ק ר פ  ת ת       
ד ו ס י  י ד ו מ ע ו       
      
דדמנ( 'מ 0.4 דע הבוגב ,דבוכ - םיכמות תוריק     02.1.020
,)םינוילע חותיפ ינפ דעו דוסי תיתחתמ      
ןבאה .ןוטב בגו דחא דצמ ןבאמ םיבכרומ      
ןוטבה גוס .םיכבדנב ,תתתוסמ שיטלט דוביעב      
,דוסי ,תושורדה הריפחה 'בע לכ :ללוכ .02-ב      
םע ןוטבמ ריק שאר דוביע ,םירפת ,םיזקנ      
זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו תוזאפ      
יכמות תוריק.שק ,זוקינ תעירי/השבי הינבמ      

706,100.00   614.00 1,150.00 םישרגמ ק"מ   
706,100.00 דוסי ידומעו םידסמ ,תודוסי ,םיעצמ 1.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

706,100.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: 309   .../002 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     002 דחואמ םלש הפצמ

1 שיבכ 10 הנבמ
      

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

  5,940.00    13.20   450.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.1.140
ןומיס  מ"מ 5.3 ןפוד יבועב  מ"מ 011 רטוק      
טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק רב      

  5,016.00    26.40   190.00 . ינקת ןומיס רטמ   
      
הרקב יאת      
      
ןוטבמ הסכמה הביצח/הריפח ללוכ ריחמה      
ףיעס 80 טרפמ יפל טלפמוק ינוניב גוסמ      
.עוציב טרפ יפלו 282080      
      
קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.1.215

 16,151.80 1,153.70    14.00 'פמוק .984  י"ת יפל 521B הסכמ ללוכ ,מ"ס 001  
      
      
      

 27,107.80 1.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../003 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     003 דחואמ םלש הפצמ

1 שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 27,107.80 מהעברה      

      
      
הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.1.280
למס  ללוכ  ןקלוו תקציימ יושע הרקב אתל      
בותיכהו הקיציב  עובט  הייריעה/הצעומה      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמהלע יטנוולרה      
יפל  984 י"ת יפל 052C הסכמה ןקלוו תקצי      

  4,753.00   339.50    14.00 'פמוק .שיבכה ילושב הנקתהל ,עוציב טרפ  
      
יולימו תוריפח      
      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
.רוניצ ללוכ אל      
      
.51080,41080 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      
םילכב  םילבכ תולעת הביצח וא/ו הריפח     08.1.310
4"  לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב      
    C.V.P תוכרעמ םע תולטצה תודוקנב חישק  

 17,115.00    32.60   525.00 .למשחה קוח יפל תורחא תאירק רטמ   
      
תודוסי      
      
יגרב תוברל ,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי      
שרדנכ רבעמ ילוורשו דוסי תקראהו דוסי      
.עוציבה יטרפב      
      
תרכשה  ןלבקה ח"ע עוציב ןונכת ללוכ ףיעסה      
םושר רוטקורטסנוקו סוסיב סדנהמ יתורש      
לש תודוסי ןונכתב ןויסינ לעב םינבמ רודמב      
לבקיילשי ןקת לע םינותנה תא ,רואמ ידומע      
.למשחה ןנכתמ ךרד םידומעה ןרצימ ןלבקה      
      
תנכה ,רובה לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש      
ראש לכו דוסי תקראה םיכתורמו םירבוחמ      
.טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה      
.עוציב טרפ יפל .25080 ףיעס 80 טרפמפל      
      
ןוטבמ קוצי 'מ 5-4 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.1.440
תקראה ללוכ .מ"ס 08/06/06 תודימב 03 - ב      

  1,064.80   532.40     2.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
      
      
      
      

 50,040.60 1.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../004 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     004 דחואמ םלש הפצמ

1 שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 50,040.60 מהעברה      

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

 12,308.40   683.80    18.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
      
םירוביחו קוריפ תודובע      
      
יללכ לכ יפלו תימוקמה תושרה םע םואתב      
.חתמהמ קותינ ללוכ םישרדנה תוחיטבה      
,תועורזה ,םיסנפה ,דומעה תא לולכי קורפה      
לבוי דומעה .דומעה לע ןקתומה דויצ לכו      
.חקפמה הרוישםמל      
      
ללוכ םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.1.530
עקרקהמ ותפילש דוסיה ביבסמ הביצח הריפח      
ךות מ"ס 02 לש תובכשב רוב תמיתס תוברל      
לש תופיפצל  דע  הבטרהב קודיה      
הרויש םוקמל ןוטבה דוסי תלבוה.%89      

  1,778.00   177.80    10.00 'פמוק .טלפסא וא  ףוציר ינוקית  תוברל.חקפמה  
      
ללוכ תורוניצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     08.1.535
שיבכה ןוקית ,  הלעתה  יולימו הביצח/הריפח      
רב ןומיס תוברל . ותומדקל בצמה תרזחהו      

 21,255.00   141.70   150.00 . עוציברפ יפל.םילוורשה תווצק לש אמייק רטמ   
 85,382.00 תויתשת תודובע 1.80 כ"הס  

      
ם י ל י ב ו מ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      

2.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 309   .../005 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     005 דחואמ םלש הפצמ

1 שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עבורמ ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע      
תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט וכרוא לכל דיחא      
,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע ,דוסי      
םירזיבאה לכו םירזיבא יאת 2 הנכה      
ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהלםירדה      
לעב דומעה רחבנה הרואתה ףוגל םיאתתש      
תוברל תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח      
.דנז לווש      
      
,וטנ רטמ 4 הבוגב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.2.195
תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח לעב      
    5151X םאתהב ל"נכ  . מ"מ 4 ןפוד יבוע מ"ס  

  3,905.40 1,952.70     2.00 'פמוק 091.2.8 הרעהל  
      
הרעה יפל ל"נכ הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.2.205
עבורמ  ךתח לעב ,וטנ 'מ 9-8 הבוגב091.2.8      
יבוע מ"ס 5151X תודימב וכרוא לכל דיחא      

 63,898.20 3,549.90    18.00 'פמוק . מ"מ  4  ןפוד  
 67,803.60 םיליבומ 2.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
    T.O.C -ו  C.O.C ןלבקה לע הבוח הלח  
יפוג ןאובי/ןרצימ חולשמ תדועת גיצהל      
הרואת יפוג תשיכר לע םידיעמ הרואתה      
לש הקידב תדועת הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא      
תדועתו םיקפמה םיפוגל םינקתה ןוכמ      
      
ץוח תרואתל םיסנפ      
      
      
      

3.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 309   .../006 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     006 דחואמ םלש הפצמ

1 שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ע קפוסמ CEA תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.3.035
יתכתמ רמוחמLATI  2O םגד  סרבינוי מ.ש      
תימי הריואב הנקתהל דעוימ דילח יתלב      
ילמשח קלח 44PI תילמינימ הנגה תגרד      
תחפת אלש רוא תקופת .יטפוא קלח 55PIו      
הקיטפוא ןיולק 0003 רוא ןווג ןמול 000,01מ      
8 דומע לע פוט הנקתהב שיבכל המיאתמ      
םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ  רוביח ללוכ'מ      

 47,500.00 2,500.00    19.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה  
      
י"ע קפוסמ CEA תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.3.040
PT LS ןברואLATI 2O  םגד  סרבינוי מ.ש      
    05W  דעוימ דילח יתלב יתכתמ רמוחמ  
תילמינימ הנגה תגרד   תימי הריואב הנקתהל      
    44PI55ו ילמשח קלחPI תקופת .יטפוא קלח  
0003 רוא ןווג ןמול 0007מ תחפת אלש רוא      
הנקתהב םיליבשל המיאתמ הקיטפוא ןיולק      
סנפל דעו שגממ  רוביח ללוכ'מ 4 דומע לע פוט      

 12,800.00 3,200.00     4.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה םירזיבאה לכו  
      
םישגמ      
      
הבכו  ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.3.150
ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ      
םע א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
תורונ 1 ל דעוידחא לודומ לעב(  ספא קותינ      
י"ת  יפל  םיעבצב  םיקדהמ טוו 07 - 004 לש      
.ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ      

  4,069.80   239.40    17.00 'פמוק יטווחמו  
      
וד יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.3.155
- 2 ל ,ספא קותינ םע א"ק 01 'א 01 יבטוק      

    905.40   301.80     3.00 'פמוק .טלפמוק - טוו 07 - 004 לש תורונ  
      
תשוחנ םילבכ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמצפמב      
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.3.220
    )EPLX(  גוסמYX2N  5 ךתחבX61 ר"ממ  

 22,880.00    44.00   520.00 .ל"נכ רטמ   
      
תונוש      
      

 88,155.20 3.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../007 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     007 דחואמ םלש הפצמ

1 שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 88,155.20 מהעברה      

      
      
תויזכרמ      
      
ןגומ ןיירושמ רטסאילופ ןוראב רואמ תויזכרמ      
    VU טרפ יפל הרוקמ ןוטב תחמוגב תונגומו.  
      
דוסי ללוכ רואמל רפמא 308X ל היזכרמ     08.3.400

 24,851.20 24,851.20     1.00 'פמוק .ל"נכ  ןיירושמ רטסאילופ ןוראו ןוטבמ  
      
הרואת תיזכרמל תיפקיה דוסי תקראה תעבט     08.3.415
דוסיה לזרבל ךתורמ ןבלוגמ הדלפ ספ ללוכ      
ספבו היזכרמה סיסב לש דוסיה ןויצל רבוחמו      

    266.60   266.60     1.00 'פמוק .חולב _______ ןבלאמ הדלפ  
      
לידב הפוצמו תשוחנמ יושע תוקראה ספ     08.3.420
תויקסידו םיגרבו תוזרבה םע מ"ס 51 כ ךרואב      

     73.90    73.90     1.00 'פמוק )םוינמולא ילבכ רוביחל(  
      
הקראה      
      
תורעה      
      
.324080 ףיעס 80 טרפמ יפל      
      
י"ע לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
רוביח בייחי וכותיח וכותיח אלל  ולופיק      
. ןלבקה ידי לע דלוודקב      
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.3.485
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

 11,440.00    22.00   520.00 .לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
      
ןוטב תחוש תללוכה הקראה תדורטקלא     08.3.510
ןוטיבמ הסכימ םע 06 קמועב מ"ס 04 רטוקב      
    521B ןוולוגמ הדלפ טומ תוברל .984 י"ת יפל  
ךילומו  ,רטמ 3  קמועב מ"מ 91 רטוקב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל תשוחנ ר"ממ 05תשנ      
.תיליע תשרב הקראה וא ספא ליית ןיבל      
רוביחב רוחש CVP הטעמ םע ךילומה(      

  1,598.00   799.00     2.00 'פמוק .)ספאל  
      
תונוש      
      
דוסי תביצח ללוכ םייק דומעל תורבחתיה     08.3.645
םילוורש תסנכה רחאל הביצחה ןוקיתו ןוטבה      

    621.30   621.30     1.00 'פמוק .חוקיפה תשירד יפל ת"ממ תפסות ללוכ  
      
      
      

127,006.20 3.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../008 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     008 דחואמ םלש הפצמ

1 שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
127,006.20 מהעברה      

      
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.3.665
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

  2,839.80 2,839.80     1.00 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
129,846.00 םיכילומו םילבכ 3.80 כ"הס  

      
ם ת נ ק ת ה ו  ם י ר ז י ב א  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה לע ,י"חח      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
.הדיחי      
      
י"חח תודובע      
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.7.050
ץניא 4 רטוקב רוניצה  ח"ח לש  םילבכ  רובע      
3.5 למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו      
ןומיס טרסומ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ      
אל י"חחו הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת      

 13,860.00    39.60   350.00 .)תרנצ תקפסמ רטמ   
      
רוניצה ךא ל"נכ חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.7.060
תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו ץניא 6 רטוקב      

 13,944.00    58.10   240.00 .מ"מ 7.7 למשחה רטמ   
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת לש הריפח     08.7.110
,לוח יוסיכו דופיר  ללוכ ,םילכב וא/ו םיידיב      
קוליסו ותומדקל חטשה  תרזחה ,הלעתה יולימ      
3 ל בחורו"ס 001קמועב הריפחה המדא יפדוע      
תחא  תיקפוא הבכשב םיחנומ  6" תורוניצ      

  5,280.00    26.40   200.00 .רוניצ אלל ריחמה רטמ   
      
רליפ( למשח תרבח רובע הרוקמ ןוטב תחמוג     08.7.190
08 םינפ  בחור :תודימב )דדוב\לופכ םינומ      
522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס      
, ןז ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס  04 קמוע  ,מ"ס      

 10,651.20 1,331.40     8.00 'פמוק . סוליפו סוסיב  
      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.7.200
הבוג מ"ס 061 םינפ בחור : תודימב למשח      
05 קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      

  1,686.10 1,686.10     1.00 'פמוק .סיפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס  
 45,421.30 םתנקתהו םירזיבא 7.80 כ"הס  

      
קובץ: 309   .../009 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     009 דחואמ םלש הפצמ

1 שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
)ת ו ר ו נ מ ( ה ר ו א ת  י פ ו ג  8.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח ו  ם י נ פ  ת ר ו א ת ל  ם ה י ר ז ב א ו       
      
םיישאר םיריצ -קזבל תרושקת תודובע      
לש םיטרדנטס יפל תיפצת ללוכ םיינשמו      
תויתשת יוניבל קזב טרפמ האר קזב תרבח      
טרפמ ןכו 1801 דע 0701 םיקרפ תרושקתו      
.תידרשמ ןיבההוה לש 80      
      
,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.קזב תרבח      
      
םואתה ,יחרכה עוציב לע קזב לש רישי חוקפ      
ןלבקה תוירחאב      
      
לולכ שרדי םא חוקפה ימי ןיגב םולשת תוברל      
.הדיחי יריחמב      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
םיידיב וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
וא הביצח ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אלו      
.םיידי תריפח      
      
יפל )רהה רוזא( 1 רוזאל סחייתמ הז ןוריחמ      
.קזב ןוריחמ      
      
ןליתאילופ תרנצ תחנהל הלעת תריפח     08.8.080
.ע.ק.י  גוסמ  מ"מ 05,04 57,36 םירטקב      
תרנצ  לש בוליש וא ,הכישמ טוח ללוכ 5.31      
דע חנות תרנצה ,םינומט םיליבכו  ןליתאלופ      
ס"מ לש הלבגה אלל תחא הבכשב םינק      
לוח דופיר ללוכ מ"ס 07  דע  קמועב  תובכשה      

  5,280.00    35.20   150.00 .ינקית ןומיס  טרס  תוברל  לוח יוסיכו רטמ   
      
רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ  ןליתאילופ  רוניצ     08.8.165
ןליפורפילופמ הכישמ   טוח  םע  מ"מ 05      
םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8 רטוקב      
קזב טרדנתבג ורטסלפ וא  טסלפ רצמ תרצות      
.T.... עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב חנומ      
ללוכ .2701 קרפ קזב לש דחוימ ינכט טרפמו      

  3,710.00    10.60   350.00 םוטיאה ירמוח לכ רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

  8,990.00 8.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../010 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     010 דחואמ םלש הפצמ

1 שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  8,990.00 מהעברה      

      
      
רזבואמ ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.8.290
,גרס , מ"ס 021 הלתמ יספ 2 םינגוע 3 ללוכ      
דמועה לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו      
יללכהקזטרפמ יפל הדובעה קזב חוקיפב      
רתאב חקפמה תויחנהו 2701 0701, םיקרפ      
מ"ס 312/761/511 תודימב 2A  גוסמ אתה      

 17,040.40 4,260.10     4.00 'פמוק .קזב טרדנטס יתכרדמ  הסכמ ללוכ  
      
תודימב קזב ןקת יפל תופעתסה ןורא     08.8.300
ע"ש וא "רבנע" תרצות מס 03*04*06      
ןקתומ .הליענ ללוכ םימ ןגומ רטסאילופמ      

  6,000.00 1,500.00     4.00 קזב תחמוגב 'חי   
 32,030.40 ץוחו םינפ תרואתל םהירזבאו )תורונמ( הרואת יפוג 8.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

360,483.30 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
קובץ: 309   .../011 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     011 דחואמ םלש הפצמ

1 שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  ת ת  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
52/02 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.1.470
תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס      

 45,420.75    75.00   605.61 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ רטמ   
      
העונת לגעמב הרטעל המורט הפש ןבא     40.1.540
םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס  05/52/52 תודימב      

  6,256.25   125.00    50.05 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תואפב ןטק רטמ   
      
היצח רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.1.550
םע  מ"ס 05/52/02  תודימב הזפ אלל      
לש שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס      

    630.90    90.00     7.01 ע"ש וא ןייטשרקא רטמ   
      
81/04/05 תודימב  תודימב בכרל הילע ןבא     40.1.560
שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע      

  3,753.75   125.00    30.03 ע"ש וא ןייטשרקא לש רטמ   
      
הקפסא ללוכ 03-ב ןוטבמ העונת יא  הצק שאר     40.1.570
,תחתמ ןליתאילופ תועירי ןויזה רודיסו      

  1,119.30   373.10     3.00 .'מ 5.1 ילמיסקמ יא סוידר .ןוטבה ינפ תקלחהו 'חי   
      
העונת יאל 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.1.670
דוסי ללוכ ריחמה(  .מ"ס 32/05/32 תודימב      

  3,547.98    69.50    51.05 ).ןוטב תנעשמו רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.1.700

 10,803.85    48.40   223.22 )ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה(  .רופא רטמ   
 71,532.78 1.04 קרפ תת 1.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 71,532.78 04 קרפ 04 כ"הס  
קובץ: 309   .../012 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     012 דחואמ םלש הפצמ

1 שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
44 ק ר פ  44 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  ת ת  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ 'מ 02.1 הבוגב תבצועמ  הכבס רדג     44.1.020
ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל רונתב העובצו      

142,236.00   395.10   360.00 . ןוטב תפצר / המדאב תודוסי וא רטמ   
142,236.00 1.44 קרפ תת 1.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

142,236.00 44 קרפ 44 כ"הס  
קובץ: 309   .../013 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     013 דחואמ םלש הפצמ

1 שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  ת ת  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

  3,000.00     2.50 1,200.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     51.1.030

    864.00   216.00     4.00 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.1.110

    700.00     7.00   100.00 . קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      
רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     51.1.190

  5,072.10   461.10    11.00 .הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.1.330

    196.14    14.00    14.01 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
קזוח לעב מ"נחב( MSLC גוסמ ןוטבמ יולימ     51.1.390
הז ףיעס .והשלכ לדוגב םיאת ףקיהב )הובג      
שי ךכל רבעמ ,ק"מ 001 לש תומכ דע לבגומ      

  3,133.13   313.00    10.01 .504.1.15 ףיעסב שמתשהל ק"מ   
 12,965.37 1.15 קרפ תת 1.15 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  ת ת  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.2.060

 18,360.00    25.50   720.00 . ק"מ 000,01 ק"מ   
      

             27.50 . ק"מ 000,01 לעמ עלסב הביצח ק"מ          51.2.100
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.2.160

  3,240.00     2.70 1,200.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה     51.2.200

  5,400.00     4.50 1,200.00 .קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב ק"מ   
 27,000.00 2.15 קרפ תת 2.15 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  ת ת  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
תובכשב רזופמ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.020
קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב      
15 קרפ- יללכה טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ      

  7,107.10    71.00   100.10 .ק"מ 0001 דע )קודיהה ללוכ ריחמה( ק"מ   
      
      
      
      

  7,107.10 3.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../014 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     014 דחואמ םלש הפצמ

1 שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,107.10 מהעברה      

      
      
-מ הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.120
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס 51      

 55,800.00    93.00   600.00 .וטשאא דייפידומ יפל %001 לש רקובמ ק"מ   
 62,907.10 3.15 קרפ תת 3.15 כ"הס  

      
6.15 ק ר פ  ת ת  6.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.028

  1,040.10   346.70     3.00 .'מ 0.2 דע קמועב  3 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.108

102,521.00   653.00   157.00 .'מ 0.2 דע קמועב 3 גרד רטמ   
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.528
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 25,502.50 5,100.50     5.00 'פמוק .'מ 57.1  
      
,מ"ס  041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.556
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

  5,103.10 5,103.10     1.00 'פמוק .'מ 57.1  
      
תודימב הפש ןבאל דומצ אל ינוניב ישאר ןטלוק     51.6.680
רוניצל רוח םע מ"ס 011 הבוגב 67/73 םינפ      
ע"ש וא ןמפלוו לש DM-12 תמגוד ןוטבמ 04      
לזרבמ 052C  תינקית תשרו תרגסמ ללוכ      
תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכ      

  5,325.00 1,775.00     3.00 .984 י"ת 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ אל ידדצ ןטלוק     51.6.684
לש DM-22 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 67/73      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ  ע"ש וא ןמפלוו      
    052Cםיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזרבמ  

  4,791.60 1,597.20     3.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
144,283.30 6.15 קרפ תת 6.15 כ"הס  

      
9.15 ק ר פ  ת ת  9.15 ק ר פ  ת ת       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.9.030

  2,264.60   174.20    13.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.9.040

  1,761.50   135.50    13.00 .דומע אלל 'חי   
      
      
      

  4,026.10 9.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../015 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     015 דחואמ םלש הפצמ

1 שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,026.10 מהעברה      

      
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

  1,933.72     2.60   743.74 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
דע מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.9.060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52      

    524.38    19.40    27.03 .)וטנ העיבצ ר"מ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.9.070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

  1,112.10    22.00    50.55 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

    261.00    29.00     9.00 .דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.9.080
      

  1,854.25     4.40   421.42 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.9.110
  9,711.55 9.15 קרפ תת 9.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

256,867.32 15 קרפ 15 כ"הס  
קובץ: 309   .../016 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     016 דחואמ םלש הפצמ

1 שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
25 ק ר פ  25 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  ת ת  1.25 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     52.1.180

 38,400.00    32.00 1,200.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     52.1.190

100,447.23    39.00 2,575.57 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
138,847.23 1.25 קרפ תת 1.25 כ"הס  

      
2.25 ק ר פ  ת ת  2.25 ק ר פ  ת ת       
      

  1,920.00     1.60 1,200.00 .ר"מ/ג"ק 2.1-8.0 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר ר"מ  52.2.010
      
5.0-3.0 רועישב החאמ ןמוטיב סוסיר     52.2.020

  2,575.57     1.00 2,575.57 .ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.2.040

    308.22    22.00    14.01 .רוסינ ללוכ רטמ   
      

 10,882.57   151.00    72.07 ."2/1 צ"את טלפסאמ הטאה יספ ר"מ  52.2.070
 15,686.36 2.25 קרפ תת 2.25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

154,533.59 25 קרפ 25 כ"הס  
קובץ: 309   .../017 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     017 דחואמ םלש הפצמ

1 שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  י י ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י נ ק ת מ ו  ם י מ  י ו ו ק  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.1.086
תינוציח הפיטע םע ,ךותירל הדח הזאפ      
ןוטב תינוציח הפיטעו יתבכש תלת ןליתאילופ      
לכב חנומ 23/5" ןפוד יבוע 2" רטוקב סוחד      

  4,302.00   143.40    30.00 קמוע רטמ   
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.1.090
תינוציח הפיטע םע ,ךותירל הדח הזאפ      
ןוטב תינוציח הפיטעו יתבכש תלת ןליתאילופ      
לכב חנומ 23/5" ןפוד יבוע 4" רטוקב סוחד      

  4,664.00   233.20    20.00 קמוע רטמ   
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.1.092
תינוציח הפיטע םע ,ךותירל הדח הזאפ      
ןוטב תינוציח הפיטעו יתבכש תלת ןליתאילופ      
לכב חנומ 23/5" ןפוד יבוע 6" רטוקב סוחד      

  5,580.00   279.00    20.00 קמוע רטמ   
      
36 רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.278

 47,950.00    95.90   500.00 מ"מ רטמ   
      
09 רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.282

  1,540.00   154.00    10.00 'פמוק מ"מ  
      
רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.284

 78,160.00   195.40   400.00 'פמוק מ"מ 011  
      
רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.286

106,640.00   266.60   400.00 'פמוק מ"מ 061  
      

 13,047.00 2,174.50     6.00 'פמוק 4" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.1.318
      

 16,510.80 2,751.80     6.00 'פמוק 6" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.1.320
      

 12,783.00 2,130.50     6.00 'פמוק 2" רטוק םימל בלושמ ריווא םותסש 57.1.382
      
ףיקז לע 3" רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.1.404
הריבש ןקתמ תוברל 4" רטוקב יתשורח      

 11,714.40 2,928.60     4.00 'פמוק .טרפל םאתהב  
      
םייק וקל שדח וק תורבחתה      
      
וקל 4" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.1.454

  1,064.80 1,064.80     1.00 'פמוק 4" -6" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  
      
      

303,956.00 1.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../018 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     018 דחואמ םלש הפצמ

1 שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
303,956.00 מהעברה      

      
      
וקל 6" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.1.460

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק 6" -8" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  
305,156.00 םימ ינקתמו םימ יווק 1.75 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ב ו י ב  ת ר נ צ  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.060
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

 40,650.00   135.50   300.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.078
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 55,755.00   159.30   350.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.570
הרקת תוברל רטמ  52.2 דע 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

 45,978.80 3,284.20    14.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.2.596
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא  33 למרכ םגד      

 10,189.20   727.80    14.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.2.616
קמוע לכבו מ"מ 002 רטוקב בויבל ינוציח      

  4,439.50   887.90     5.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
תמייק החושל 8" םירטקב בויב רוניצ רוביח     57.2.628
,רוביחה תודובע ,הריפחה תודובע לכ תוברל      
םישורדה םירמוחה ,םיכפש תייטה ,תוביאש      

  1,020.80 1,020.80     1.00 'פמוק תומלשב לעתמה דוביעו  
      
,2" רטוק,שרגימל דדוב םימ רוביחל הנכה     57.2.901
ללוכ ךרואב הדלפ רוניצ יעטק תוברל      
תינוציח הפיטע םע)עקרק תחת םקלח('מ3      
תלת לוחש ןליטאילופ      
ךותיר\הגרבה קקפ,תותשק,םירבחמ,יתבכש      
ירודכ זרב ללוכ)שדח וק(ישארה רוניצל רוביחו      

 80,000.00 2,000.00    40.00 'פמוק םלשומ ןקתומתףוגמ וא  
      
      
      

238,033.30 2.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../019 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     019 דחואמ םלש הפצמ

1 שיבכ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
238,033.30 מהעברה      

      
      
ךרואב תרנצ יעטק תוברל, 4" רטוק יליע למג     57.2.902
תעיבצו םיכותיר,תולעמ 09 תויוז 4,'מ 5 דע      
םיפוגמ ןוגכ םירזיבא אלל( "למג"ה      
ןקתומ,םימ וקל רוביח תוברל)םימותסשו      

  7,500.00 2,500.00     3.00 'פמוק םלשומ  
      
ךרואב תרנצ יעטק תוברל, 6" רטוק יליע למג     57.2.903
תעיבצו םיכותיר,תולעמ 09 תויוז 4,'מ 5 דע      
םיפוגמ ןוגכ םירזיבא אלל( "למג"ה      
ןקתומ,םימ וקל רוביח תוברל)םימותסשו      

 11,400.00 3,800.00     3.00 'פמוק םלשומ  
      
יתשורח ןקתמ ללוכ םימ ץחל תרבגהל תכרעמ     57.2.904
תכרעמ(רדת הנשמ תובאשמ גוז ללוכה      
רטמ 03 דגנכ ש"קמ 03 לש הקיפסב)ראוורדיה      
ילכימתםירזוח לא,םיפוגמתדמוע      
לכה דוקיפו למשח חול ללוכ,תתוטשפתה      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק םלשומ  
306,933.30 םירזיבאו בויב תרנצ 2.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

612,089.30 בויבו םימ ייוק 75 כ"הס  
2,303,842.29 1 שיבכ כ"הס

קובץ: 309   .../020 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     020 דחואמ םלש הפצמ

2 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ם י ד ס מ  ,ת ו ד ו ס י  ,ם י ע צ מ  1.20 ק ר פ  ת ת       
ד ו ס י  י ד ו מ ע ו       
      
דדמנ( 'מ 0.4 דע הבוגב ,דבוכ - םיכמות תוריק     02.1.020
,)םינוילע חותיפ ינפ דעו דוסי תיתחתמ      
ןבאה .ןוטב בגו דחא דצמ ןבאמ םיבכרומ      
ןוטבה גוס .םיכבדנב ,תתתוסמ שיטלט דוביעב      
,דוסי ,תושורדה הריפחה 'בע לכ :ללוכ .02-ב      
םע ןוטבמ ריק שאר דוביע ,םירפת ,םיזקנ      
זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו תוזאפ      
יכמות תוריק.שק ,זוקינ תעירי/השבי הינבמ      

1,053,010.00   614.00 1,715.00 םישרגמ ק"מ   
1,053,010.00 דוסי ידומעו םידסמ ,תודוסי ,םיעצמ 1.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,053,010.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: 309   .../021 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     021 דחואמ םלש הפצמ

2 שיבכ 20 הנבמ
      

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

  4,224.00    13.20   320.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.1.140
ןומיס  מ"מ 5.3 ןפוד יבועב  מ"מ 011 רטוק      
טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק רב      

    792.00    26.40    30.00 . ינקת ןומיס רטמ   
      
הרקב יאת      
      
ןוטבמ הסכמה הביצח/הריפח ללוכ ריחמה      
ףיעס 80 טרפמ יפל טלפמוק ינוניב גוסמ      
.עוציב טרפ יפלו 282080      
      
קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.1.215

  4,614.80 1,153.70     4.00 'פמוק .984  י"ת יפל 521B הסכמ ללוכ ,מ"ס 001  
      
      
      

  9,630.80 1.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../022 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     022 דחואמ םלש הפצמ

2 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,630.80 מהעברה      

      
      
הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.1.280
למס  ללוכ  ןקלוו תקציימ יושע הרקב אתל      
בותיכהו הקיציב  עובט  הייריעה/הצעומה      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמהלע יטנוולרה      
יפל  984 י"ת יפל 052C הסכמה ןקלוו תקצי      

  1,358.00   339.50     4.00 'פמוק .שיבכה ילושב הנקתהל ,עוציב טרפ  
      
יולימו תוריפח      
      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
.רוניצ ללוכ אל      
      
.51080,41080 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      
םילכב  םילבכ תולעת הביצח וא/ו הריפח     08.1.310
4"  לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב      
    C.V.P תוכרעמ םע תולטצה תודוקנב חישק  

 10,432.00    32.60   320.00 .למשחה קוח יפל תורחא תאירק רטמ   
      
תודוסי      
      
יגרב תוברל ,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי      
שרדנכ רבעמ ילוורשו דוסי תקראהו דוסי      
.עוציבה יטרפב      
      
תרכשה  ןלבקה ח"ע עוציב ןונכת ללוכ ףיעסה      
םושר רוטקורטסנוקו סוסיב סדנהמ יתורש      
לש תודוסי ןונכתב ןויסינ לעב םינבמ רודמב      
לבקיילשי ןקת לע םינותנה תא ,רואמ ידומע      
.למשחה ןנכתמ ךרד םידומעה ןרצימ ןלבקה      
      
תנכה ,רובה לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש      
ראש לכו דוסי תקראה םיכתורמו םירבוחמ      
.טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה      
.עוציב טרפ יפל .25080 ףיעס 80 טרפמפל      
      
-ב ןוטבמ קוצי 'מ 8 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.1.450
תקראה ללוכ ,מ"ס 001/08/08 תודימב  03      

 10,257.00   683.80    15.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
 31,677.80 תויתשת תודובע 1.80 כ"הס  

      
      
      

קובץ: 309   .../023 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     023 דחואמ םלש הפצמ

2 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ל י ב ו מ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
עבורמ ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע      
תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט וכרוא לכל דיחא      
,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע ,דוסי      
םירזיבאה לכו םירזיבא יאת 2 הנכה      
ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהלםירדה      
לעב דומעה רחבנה הרואתה ףוגל םיאתתש      
תוברל תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח      
.דנז לווש      
      
הרעה יפל ל"נכ הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.2.205
עבורמ  ךתח לעב ,וטנ 'מ 9-8 הבוגב091.2.8      
יבוע מ"ס 5151X תודימב וכרוא לכל דיחא      

 53,248.50 3,549.90    15.00 'פמוק . מ"מ  4  ןפוד  
 53,248.50 םיליבומ 2.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      

3.80.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 309   .../024 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     024 דחואמ םלש הפצמ

2 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
    T.O.C -ו  C.O.C ןלבקה לע הבוח הלח  
יפוג ןאובי/ןרצימ חולשמ תדועת גיצהל      
הרואת יפוג תשיכר לע םידיעמ הרואתה      
לש הקידב תדועת הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא      
תדועתו םיקפמה םיפוגל םינקתה ןוכמ      
      
ץוח תרואתל םיסנפ      
      
י"ע קפוסמ CEA תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.3.035
יתכתמ רמוחמLATI  2O םגד  סרבינוי מ.ש      
תימי הריואב הנקתהל דעוימ דילח יתלב      
ילמשח קלח 44PI תילמינימ הנגה תגרד      
תחפת אלש רוא תקופת .יטפוא קלח 55PIו      
הקיטפוא ןיולק 0003 רוא ןווג ןמול 000,01מ      
8 דומע לע פוט הנקתהב שיבכל המיאתמ      
םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ  רוביח ללוכ'מ      

 37,500.00 2,500.00    15.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה  
      
םישגמ      
      
הבכו  ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.3.150
ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ      
םע א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
תורונ 1 ל דעוידחא לודומ לעב(  ספא קותינ      
י"ת  יפל  םיעבצב  םיקדהמ טוו 07 - 004 לש      
.ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ      

  3,591.00   239.40    15.00 'פמוק יטווחמו  
      
תשוחנ םילבכ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמצפמב      
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.3.220
    )EPLX(  גוסמYX2N  5 ךתחבX61 ר"ממ  

 24,200.00    44.00   550.00 .ל"נכ רטמ   
      
הקראה      
      
תורעה      
      
.324080 ףיעס 80 טרפמ יפל      

 65,291.00 3.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../025 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     025 דחואמ םלש הפצמ

2 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 65,291.00 מהעברה      

      
      
י"ע לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
רוביח בייחי וכותיח וכותיח אלל  ולופיק      
. ןלבקה ידי לע דלוודקב      
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.3.485
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

  7,700.00    22.00   350.00 .לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
      
ןוטב תחוש תללוכה הקראה תדורטקלא     08.3.510
ןוטיבמ הסכימ םע 06 קמועב מ"ס 04 רטוקב      
    521B ןוולוגמ הדלפ טומ תוברל .984 י"ת יפל  
ךילומו  ,רטמ 3  קמועב מ"מ 91 רטוקב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל תשוחנ ר"ממ 05תשנ      
.תיליע תשרב הקראה וא ספא ליית ןיבל      
רוביחב רוחש CVP הטעמ םע ךילומה(      

    799.00   799.00     1.00 'פמוק .)ספאל  
      
תונוש      
      
דוסי תביצח ללוכ םייק דומעל תורבחתיה     08.3.645
םילוורש תסנכה רחאל הביצחה ןוקיתו ןוטבה      

    621.30   621.30     1.00 'פמוק .חוקיפה תשירד יפל ת"ממ תפסות ללוכ  
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.3.665
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

  2,839.80 2,839.80     1.00 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
 77,251.10 םיכילומו םילבכ 3.80 כ"הס  

      
ם ת נ ק ת ה ו  ם י ר ז י ב א  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה לע ,י"חח      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
.הדיחי      
      
י"חח תודובע      
      
רליפ( למשח תרבח רובע הרוקמ ןוטב תחמוג     08.7.190
08 םינפ  בחור :תודימב )דדוב\לופכ םינומ      
522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס      
, ןז ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס  04 קמוע  ,מ"ס      

  3,994.20 1,331.40     3.00 'פמוק . סוליפו סוסיב  
      

  3,994.20 7.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../026 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     026 דחואמ םלש הפצמ

2 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,994.20 מהעברה      

      
      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.7.200
הבוג מ"ס 061 םינפ בחור : תודימב למשח      
05 קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      

  5,058.30 1,686.10     3.00 'פמוק .סיפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס  
      
למשחל תפתושמ הרוקמ ןוטב תחמוג     08.7.230
עקרקל תחתמו לעמ ללוכ הבוגב תרושקתו      
םיאת ינשל תקלוחמ מ"ס 04 קמוע מ"ס 522      
טרפמ יפל ,טרפ יפל דחא לכ מס 08 בחורב      
הביצח/הריפח ללוכ י"חח לש םיטרדנטסו 80      

 52,187.80 3,727.70    14.00 'פמוק .סוליפו סוסיב  
 61,240.30 םתנקתהו םירזיבא 7.80 כ"הס  

      
)ת ו ר ו נ מ ( ה ר ו א ת  י פ ו ג  8.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח ו  ם י נ פ  ת ר ו א ת ל  ם ה י ר ז ב א ו       
      
םיישאר םיריצ -קזבל תרושקת תודובע      
לש םיטרדנטס יפל תיפצת ללוכ םיינשמו      
תויתשת יוניבל קזב טרפמ האר קזב תרבח      
טרפמ ןכו 1801 דע 0701 םיקרפ תרושקתו      
.תידרשמ ןיבההוה לש 80      
      
,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.קזב תרבח      
      
םואתה ,יחרכה עוציב לע קזב לש רישי חוקפ      
ןלבקה תוירחאב      
      
לולכ שרדי םא חוקפה ימי ןיגב םולשת תוברל      
.הדיחי יריחמב      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
םיידיב וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
וא הביצח ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אלו      
.םיידי תריפח      
      
יפל )רהה רוזא( 1 רוזאל סחייתמ הז ןוריחמ      
.קזב ןוריחמ      
      
תודימב קזב ןקת יפל תופעתסה ןורא     08.8.300
ע"ש וא "רבנע" תרצות מס 03*04*06      
ןקתומ .הליענ ללוכ םימ ןגומ רטסאילופמ      

 24,000.00 1,500.00    16.00 קזב תחמוגב 'חי   
 24,000.00 ץוחו םינפ תרואתל םהירזבאו )תורונמ( הרואת יפוג 8.80 כ"הס  
247,417.70 למשח ינקתמ 80 כ"הס  

קובץ: 309   .../027 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     027 דחואמ םלש הפצמ

2 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  ת ת  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
רמגב ,מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.200
02/02 02/01, ,תינבלמ גוסמ רופא ספסוחמ      

 64,453.22    84.50   762.76 .תינכת יפל  ע"וש וא ר"מ   
      
52/02 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.1.470
תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס      

 44,519.25    75.00   593.59 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ רטמ   
      
העונת לגעמב הרטעל המורט הפש ןבא     40.1.540
םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס  05/52/52 תודימב      

 10,010.00   125.00    80.08 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תואפב ןטק רטמ   
      
81/04/05 תודימב  תודימב בכרל הילע ןבא     40.1.560
שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע      

 17,142.50   125.00   137.14 ע"ש וא ןייטשרקא לש רטמ   
136,124.97 1.04 קרפ תת 1.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

136,124.97 04 קרפ 04 כ"הס  
קובץ: 309   .../028 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     028 דחואמ םלש הפצמ

2 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
44 ק ר פ  44 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  ת ת  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ 'מ 02.1 הבוגב תבצועמ  הכבס רדג     44.1.020
ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל רונתב העובצו      

165,942.00   395.10   420.00 . ןוטב תפצר / המדאב תודוסי וא רטמ   
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     44.1.080
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      

  8,356.60   177.80    47.00 . טרפ יפל תוריקל רוביח רטמ   
174,298.60 1.44 קרפ תת 1.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

174,298.60 44 קרפ 44 כ"הס  
קובץ: 309   .../029 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     029 דחואמ םלש הפצמ

2 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  ת ת  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

  8,716.20     2.50 3,486.48 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
הרבדה ,םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     51.1.100
לוחכ רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל השעית      
,40.40.20.14 דע 00.40.20.14 םיפיעס      
רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל עקרק יוטיחו      

  6,275.66     1.80 3,486.48 .50.20.14 ףיעסלוחכ ר"מ   
 14,991.86 1.15 קרפ תת 1.15 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  ת ת  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.2.050

 47,897.85    27.50 1,741.74 . ק"מ 000,2 ק"מ   
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.2.160

  9,413.50     2.70 3,486.48 .ףושיח/הריפח ק"מ   
      
םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה     51.2.200

 12,150.00     4.50 2,700.00 .קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב ק"מ   
 69,461.35 2.15 קרפ תת 2.15 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  ת ת  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
תובכשב רזופמ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.020
קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב      
15 קרפ- יללכה טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ      

  2,345.13    71.00    33.03 .ק"מ 0001 דע )קודיהה ללוכ ריחמה( ק"מ   
      
-מ הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.120
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס 51      

130,200.00    93.00 1,400.00 .וטשאא דייפידומ יפל %001 לש רקובמ ק"מ   
132,545.13 3.15 קרפ תת 3.15 כ"הס  

      
9.15 ק ר פ  ת ת  9.15 ק ר פ  ת ת       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.9.030

  1,743.74   174.20    10.01 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.9.040

  3,082.63   135.50    22.75 .דומע אלל 'חי   
      
      
      

  4,826.37 9.15.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../030 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     030 דחואמ םלש הפצמ

2 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,826.37 מהעברה      

      
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

  1,764.57     2.60   678.68 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
דע מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.9.060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52      

     97.19    19.40     5.01 .)וטנ העיבצ ר"מ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.9.070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

    550.66    22.00    25.03 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

  1,823.40     4.40   414.41 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.9.110
  9,062.19 9.15 קרפ תת 9.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

226,060.53 15 קרפ 15 כ"הס  
קובץ: 309   .../031 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     031 דחואמ םלש הפצמ

2 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
25 ק ר פ  25 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  ת ת  1.25 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     52.1.180

 51,859.84    32.00 1,620.62 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     52.1.190

 63,204.18    39.00 1,620.62 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
115,064.02 1.25 קרפ תת 1.25 כ"הס  

      
2.25 ק ר פ  ת ת  2.25 ק ר פ  ת ת       
      

  2,592.99     1.60 1,620.62 .ר"מ/ג"ק 2.1-8.0 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר ר"מ  52.2.010
      
5.0-3.0 רועישב החאמ ןמוטיב סוסיר     52.2.020

  1,620.62     1.00 1,620.62 .ר"מ/ג"ק ר"מ   
      

 18,138.12   151.00   120.12 ."2/1 צ"את טלפסאמ הטאה יספ ר"מ  52.2.070
 22,351.73 2.25 קרפ תת 2.25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

137,415.75 25 קרפ 25 כ"הס  
קובץ: 309   .../032 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     032 דחואמ םלש הפצמ

2 שיבכ 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       
      
ם י מ  י נ ק ת מ ו  ם י מ  י ו ו ק  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.1.086
תינוציח הפיטע םע ,ךותירל הדח הזאפ      
ןוטב תינוציח הפיטעו יתבכש תלת ןליתאילופ      
לכב חנומ 23/5" ןפוד יבוע 2" רטוקב סוחד      

  1,434.00   143.40    10.00 קמוע רטמ   
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.1.090
תינוציח הפיטע םע ,ךותירל הדח הזאפ      
ןוטב תינוציח הפיטעו יתבכש תלת ןליתאילופ      
לכב חנומ 23/5" ןפוד יבוע 4" רטוקב סוחד      

  2,332.00   233.20    10.00 קמוע רטמ   
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.1.092
תינוציח הפיטע םע ,ךותירל הדח הזאפ      
ןוטב תינוציח הפיטעו יתבכש תלת ןליתאילופ      
לכב חנומ 23/5" ןפוד יבוע 6" רטוקב סוחד      

  2,790.00   279.00    10.00 קמוע רטמ   
      
36 רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.278

 10,549.00    95.90   110.00 מ"מ רטמ   
      
09 רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.282

 16,940.00   154.00   110.00 'פמוק מ"מ  
      
רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.284

 14,655.00   195.40    75.00 'פמוק מ"מ 011  
      
רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.286

 19,995.00   266.60    75.00 'פמוק מ"מ 061  
      

  2,174.50 2,174.50     1.00 'פמוק 4" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.1.318
      

  2,751.80 2,751.80     1.00 'פמוק 6" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.1.320
      

  4,261.00 2,130.50     2.00 'פמוק 2" רטוק םימל בלושמ ריווא םותסש 57.1.382
      
ףיקז לע 3" רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.1.404
הריבש ןקתמ תוברל 4" רטוקב יתשורח      

 20,500.20 2,928.60     7.00 'פמוק .טרפל םאתהב  
 98,382.50 םימ ינקתמו םימ יווק 1.75 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ב ו י ב  ת ר נ צ  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.060
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

  6,775.00   135.50    50.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
  6,775.00 2.75.20 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 309   .../033 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     033 דחואמ םלש הפצמ

2 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,775.00 מהעברה      

      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.078
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 27,081.00   159.30   170.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.568
הרקת תוברל רטמ  57.1 דע 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

  2,839.80 2,839.80     1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.570
הרקת תוברל רטמ  52.2 דע 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

 32,842.00 3,284.20    10.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.2.596
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא  33 למרכ םגד      

  7,278.00   727.80    10.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.2.616
קמוע לכבו מ"מ 002 רטוקב בויבל ינוציח      

  1,775.80   887.90     2.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
,2" רטוק,שרגימל דדוב םימ רוביחל הנכה     57.2.901
ללוכ ךרואב הדלפ רוניצ יעטק תוברל      
תינוציח הפיטע םע)עקרק תחת םקלח('מ3      
תלת לוחש ןליטאילופ      
ךותיר\הגרבה קקפ,תותשק,םירבחמ,יתבכש      
ירודכ זרב ללוכ)שדח וק(ישארה רוניצל רוביחו      

 40,000.00 2,000.00    20.00 'פמוק םלשומ ןקתומתףוגמ וא  
      
ךרואב תרנצ יעטק תוברל, 4" רטוק יליע למג     57.2.902
תעיבצו םיכותיר,תולעמ 09 תויוז 4,'מ 5 דע      
םיפוגמ ןוגכ םירזיבא אלל( "למג"ה      
ןקתומ,םימ וקל רוביח תוברל)םימותסשו      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק םלשומ  
      
      
      
      

121,091.60 2.75.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../034 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     034 דחואמ םלש הפצמ

2 שיבכ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
121,091.60 מהעברה      

      
      
ךרואב תרנצ יעטק תוברל, 6" רטוק יליע למג     57.2.903
תעיבצו םיכותיר,תולעמ 09 תויוז 4,'מ 5 דע      
םיפוגמ ןוגכ םירזיבא אלל( "למג"ה      
ןקתומ,םימ וקל רוביח תוברל)םימותסשו      

  3,800.00 3,800.00     1.00 'פמוק םלשומ  
124,891.60 םירזיבאו בויב תרנצ 2.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

223,274.10 בויבו םימ יווק 75 כ"הס  
2,197,601.65 2 שיבכ כ"הס

קובץ: 309   .../035 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     035 דחואמ םלש הפצמ

3 שיבכ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ם י ד ס מ  ,ת ו ד ו ס י  ,ם י ע צ מ  1.20 ק ר פ  ת ת       
ד ו ס י  י ד ו מ ע ו       
      
דדמנ( 'מ 0.4 דע הבוגב ,דבוכ - םיכמות תוריק     02.1.020
,)םינוילע חותיפ ינפ דעו דוסי תיתחתמ      
ןבאה .ןוטב בגו דחא דצמ ןבאמ םיבכרומ      
ןוטבה גוס .םיכבדנב ,תתתוסמ שיטלט דוביעב      
,דוסי ,תושורדה הריפחה 'בע לכ :ללוכ .02-ב      
םע ןוטבמ ריק שאר דוביע ,םירפת ,םיזקנ      
זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו תוזאפ      
יכמות תוריק.שק ,זוקינ תעירי/השבי הינבמ      

503,480.00   614.00   820.00 םישרגמ ק"מ   
503,480.00 דוסי ידומעו םידסמ ,תודוסי ,םיעצמ 1.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

503,480.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: 309   .../036 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     036 דחואמ םלש הפצמ

3 שיבכ 30 הנבמ
      

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

  1,320.00    13.20   100.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
יולימו תוריפח      
      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
.רוניצ ללוכ אל      
      
.51080,41080 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      
םילכב  םילבכ תולעת הביצח וא/ו הריפח     08.1.310
4"  לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב      
    C.V.P תוכרעמ םע תולטצה תודוקנב חישק  

  3,260.00    32.60   100.00 .למשחה קוח יפל תורחא תאירק רטמ   
      
תודוסי      
      

  4,580.00 1.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../037 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     037 דחואמ םלש הפצמ

3 שיבכ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,580.00 מהעברה      

      
      
יגרב תוברל ,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי      
שרדנכ רבעמ ילוורשו דוסי תקראהו דוסי      
.עוציבה יטרפב      
      
תרכשה  ןלבקה ח"ע עוציב ןונכת ללוכ ףיעסה      
םושר רוטקורטסנוקו סוסיב סדנהמ יתורש      
לש תודוסי ןונכתב ןויסינ לעב םינבמ רודמב      
לבקיילשי ןקת לע םינותנה תא ,רואמ ידומע      
.למשחה ןנכתמ ךרד םידומעה ןרצימ ןלבקה      
      
תנכה ,רובה לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש      
ראש לכו דוסי תקראה םיכתורמו םירבוחמ      
.טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה      
.עוציב טרפ יפל .25080 ףיעס 80 טרפמפל      
      
-ב ןוטבמ קוצי 'מ 8 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.1.450
תקראה ללוכ ,מ"ס 001/08/08 תודימב  03      

  2,735.20   683.80     4.00 'פמוק ..רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
  7,315.20 תויתשת תודובע 1.80 כ"הס  

      
ם י ל י ב ו מ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
      
      
      
      

2.80.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 309   .../038 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     038 דחואמ םלש הפצמ

3 שיבכ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עבורמ ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע      
תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט וכרוא לכל דיחא      
,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע ,דוסי      
םירזיבאה לכו םירזיבא יאת 2 הנכה      
ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהלםירדה      
לעב דומעה רחבנה הרואתה ףוגל םיאתתש      
תוברל תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח      
.דנז לווש      
      
הרעה יפל ל"נכ הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.2.205
עבורמ  ךתח לעב ,וטנ 'מ 9-8 הבוגב091.2.8      
יבוע מ"ס 5151X תודימב וכרוא לכל דיחא      

 14,199.60 3,549.90     4.00 'פמוק . מ"מ  4  ןפוד  
 14,199.60 םיליבומ 2.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
    T.O.C -ו  C.O.C ןלבקה לע הבוח הלח  
יפוג ןאובי/ןרצימ חולשמ תדועת גיצהל      
הרואת יפוג תשיכר לע םידיעמ הרואתה      
לש הקידב תדועת הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא      
תדועתו םיקפמה םיפוגל םינקתה ןוכמ      
      
ץוח תרואתל םיסנפ      
      
      
      
      
      
      
      
      

3.80.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 309   .../039 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     039 דחואמ םלש הפצמ

3 שיבכ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ע קפוסמ CEA תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.3.035
יתכתמ רמוחמLATI  2O םגד  סרבינוי מ.ש      
תימי הריואב הנקתהל דעוימ דילח יתלב      
ילמשח קלח 44PI תילמינימ הנגה תגרד      
תחפת אלש רוא תקופת .יטפוא קלח 55PIו      
הקיטפוא ןיולק 0003 רוא ןווג ןמול 000,01מ      
8 דומע לע פוט הנקתהב שיבכל המיאתמ      
םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ  רוביח ללוכ'מ      

 10,000.00 2,500.00     4.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה  
      
םישגמ      
      
הבכו  ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.3.150
ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ      
םע א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
תורונ 1 ל דעוידחא לודומ לעב(  ספא קותינ      
י"ת  יפל  םיעבצב  םיקדהמ טוו 07 - 004 לש      
.ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ      

    957.60   239.40     4.00 'פמוק יטווחמו  
      
תשוחנ םילבכ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמצפמב      
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.3.220
    )EPLX(  גוסמYX2N  5 ךתחבX61 ר"ממ  

  5,280.00    44.00   120.00 .ל"נכ רטמ   
      
הקראה      
      
תורעה      
      
.324080 ףיעס 80 טרפמ יפל      
      
י"ע לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
רוביח בייחי וכותיח וכותיח אלל  ולופיק      
. ןלבקה ידי לע דלוודקב      
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.3.485
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

  2,640.00    22.00   120.00 .לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
      
      
      

 18,877.60 3.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../040 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     040 דחואמ םלש הפצמ

3 שיבכ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 18,877.60 מהעברה      

      
      
ןוטב תחוש תללוכה הקראה תדורטקלא     08.3.510
ןוטיבמ הסכימ םע 06 קמועב מ"ס 04 רטוקב      
    521B ןוולוגמ הדלפ טומ תוברל .984 י"ת יפל  
ךילומו  ,רטמ 3  קמועב מ"מ 91 רטוקב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל תשוחנ ר"ממ 05תשנ      
.תיליע תשרב הקראה וא ספא ליית ןיבל      
רוביחב רוחש CVP הטעמ םע ךילומה(      

    799.00   799.00     1.00 'פמוק .)ספאל  
      
תונוש      
      
דוסי תביצח ללוכ םייק דומעל תורבחתיה     08.3.645
םילוורש תסנכה רחאל הביצחה ןוקיתו ןוטבה      

    621.30   621.30     1.00 'פמוק .חוקיפה תשירד יפל ת"ממ תפסות ללוכ  
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.3.665
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

  2,839.80 2,839.80     1.00 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
 23,137.70 םיכילומו םילבכ 3.80 כ"הס  

      
ם ת נ ק ת ה ו  ם י ר ז י ב א  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה לע ,י"חח      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
.הדיחי      
      
י"חח תודובע      
      
למשחל תפתושמ הרוקמ ןוטב תחמוג     08.7.230
עקרקל תחתמו לעמ ללוכ הבוגב תרושקתו      
םיאת ינשל תקלוחמ מ"ס 04 קמוע מ"ס 522      
טרפמ יפל ,טרפ יפל דחא לכ מס 08 בחורב      
הביצח/הריפח ללוכ י"חח לש םיטרדנטסו 80      

 11,183.10 3,727.70     3.00 'פמוק .סוליפו סוסיב  
 11,183.10 םתנקתהו םירזיבא 7.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 309   .../041 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     041 דחואמ םלש הפצמ

3 שיבכ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
)ת ו ר ו נ מ ( ה ר ו א ת  י פ ו ג  8.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח ו  ם י נ פ  ת ר ו א ת ל  ם ה י ר ז ב א ו       
      
םיישאר םיריצ -קזבל תרושקת תודובע      
לש םיטרדנטס יפל תיפצת ללוכ םיינשמו      
תויתשת יוניבל קזב טרפמ האר קזב תרבח      
טרפמ ןכו 1801 דע 0701 םיקרפ תרושקתו      
.תידרשמ ןיבההוה לש 80      
      
,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.קזב תרבח      
      
םואתה ,יחרכה עוציב לע קזב לש רישי חוקפ      
ןלבקה תוירחאב      
      
לולכ שרדי םא חוקפה ימי ןיגב םולשת תוברל      
.הדיחי יריחמב      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
םיידיב וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
וא הביצח ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אלו      
.םיידי תריפח      
      
יפל )רהה רוזא( 1 רוזאל סחייתמ הז ןוריחמ      
.קזב ןוריחמ      

ץוחו םינפ תרואתל םהירזבאו )תורונמ( הרואת יפוג 8.80 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 55,835.60 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
קובץ: 309   .../042 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     042 דחואמ םלש הפצמ

3 שיבכ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  ת ת  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
רמגב ,מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.210
02/02 , 02/01 ,תינבלמ גוסמ עבצ ספסוחמ      

 71,546.72    88.90   804.80 ..תינכת יפל , ע"וש וא ר"מ   
      
81/04/05 תודימב  תודימב בכרל הילע ןבא     40.1.560
שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע      

  1,501.25   125.00    12.01 ע"ש וא ןייטשרקא לש רטמ   
      
העונת יאל 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.1.670
דוסי ללוכ ריחמה(  .מ"ס 32/05/32 תודימב      

  3,826.67    69.50    55.06 ).ןוטב תנעשמו רטמ   
 76,874.64 1.04 קרפ תת 1.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 76,874.64 04 קרפ 04 כ"הס  
קובץ: 309   .../043 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     043 דחואמ םלש הפצמ

3 שיבכ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
44 ק ר פ  44 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  ת ת  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ 'מ 02.1 הבוגב תבצועמ  הכבס רדג     44.1.020
ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל רונתב העובצו      

 47,412.00   395.10   120.00 . ןוטב תפצר / המדאב תודוסי וא רטמ   
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     44.1.080
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      

  6,223.00   177.80    35.00 . טרפ יפל תוריקל רוביח רטמ   
 53,635.00 1.44 קרפ תת 1.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 53,635.00 44 קרפ 44 כ"הס  
קובץ: 309   .../044 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     044 דחואמ םלש הפצמ

3 שיבכ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  ת ת  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

  3,005.50     2.50 1,202.20 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
הרבדה ,םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     51.1.100
לוחכ רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל השעית      
,40.40.20.14 דע 00.40.20.14 םיפיעס      
רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל עקרק יוטיחו      

  2,163.96     1.80 1,202.20 .50.20.14 ףיעסלוחכ ר"מ   
  5,169.46 1.15 קרפ תת 1.15 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  ת ת  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.2.050

 18,801.20    27.50   683.68 . ק"מ 000,2 ק"מ   
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.2.160

  3,245.94     2.70 1,202.20 .ףושיח/הריפח ק"מ   
      
םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה     51.2.200

  4,950.00     4.50 1,100.00 .קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב ק"מ   
 26,997.14 2.15 קרפ תת 2.15 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  ת ת  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
תובכשב רזופמ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.020
קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב      
15 קרפ- יללכה טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ      

    355.71    71.00     5.01 .ק"מ 0001 דע )קודיהה ללוכ ריחמה( ק"מ   
      
דע הבכש יבועב תוכרדמב  'א גוס עצמ     51.3.140
יפל %001 לש רקובמ קודיהה רחאל ,מ"ס51      

 40,800.00   102.00   400.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   
 41,155.71 3.15 קרפ תת 3.15 כ"הס  

      
9.15 ק ר פ  ת ת  9.15 ק ר פ  ת ת       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.9.030

    317.04   174.20     1.82 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.9.040

    739.83   135.50     5.46 .דומע אלל 'חי   
      
      
      

  1,056.87 9.15.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../045 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     045 דחואמ םלש הפצמ

3 שיבכ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,056.87 מהעברה      

      
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

    874.48     2.60   336.34 .)וטנ העיבצ רטמ   
  1,931.35 9.15 קרפ תת 9.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 75,253.66 15 קרפ 15 כ"הס  
קובץ: 309   .../046 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     046 דחואמ םלש הפצמ

3 שיבכ 30 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       
      
ם י מ  י נ ק ת מ ו  ם י מ  י ו ו ק  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.1.086
תינוציח הפיטע םע ,ךותירל הדח הזאפ      
ןוטב תינוציח הפיטעו יתבכש תלת ןליתאילופ      
לכב חנומ 23/5" ןפוד יבוע 2" רטוקב סוחד      

  2,868.00   143.40    20.00 קמוע רטמ   
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.1.090
תינוציח הפיטע םע ,ךותירל הדח הזאפ      
ןוטב תינוציח הפיטעו יתבכש תלת ןליתאילופ      
לכב חנומ 23/5" ןפוד יבוע 4" רטוקב סוחד      

  2,332.00   233.20    10.00 קמוע רטמ   
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.1.092
תינוציח הפיטע םע ,ךותירל הדח הזאפ      
ןוטב תינוציח הפיטעו יתבכש תלת ןליתאילופ      
לכב חנומ 23/5" ןפוד יבוע 6" רטוקב סוחד      

  2,790.00   279.00    10.00 קמוע רטמ   
      
36 רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.278

 21,098.00    95.90   220.00 מ"מ רטמ   
      
09 רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.282

 18,480.00   154.00   120.00 'פמוק מ"מ  
      
רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.284

 50,804.00   195.40   260.00 'פמוק מ"מ 011  
      
רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.286

 69,316.00   266.60   260.00 'פמוק מ"מ 061  
      

  2,174.50 2,174.50     1.00 'פמוק 4" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.1.318
      

  2,751.80 2,751.80     1.00 'פמוק 6" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.1.320
      

  2,130.50 2,130.50     1.00 'פמוק 2" רטוק םימל בלושמ ריווא םותסש 57.1.382
      
ףיקז לע 3" רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.1.404
הריבש ןקתמ תוברל 4" רטוקב יתשורח      

  8,785.80 2,928.60     3.00 'פמוק .טרפל םאתהב  
183,530.60 םימ ינקתמו םימ יווק 1.75 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ב ו י ב  ת ר נ צ  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.060
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

 29,810.00   135.50   220.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
 29,810.00 2.75.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 309   .../047 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     047 דחואמ םלש הפצמ

3 שיבכ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 29,810.00 מהעברה      

      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.078
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 38,232.00   159.30   240.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.568
הרקת תוברל רטמ  57.1 דע 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

  2,839.80 2,839.80     1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.570
הרקת תוברל רטמ  52.2 דע 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

 42,694.60 3,284.20    13.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.2.596
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא  33 למרכ םגד      

  9,461.40   727.80    13.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.2.616
קמוע לכבו מ"מ 002 רטוקב בויבל ינוציח      

  4,439.50   887.90     5.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
,2" רטוק,שרגימל דדוב םימ רוביחל הנכה     57.2.901
ללוכ ךרואב הדלפ רוניצ יעטק תוברל      
תינוציח הפיטע םע)עקרק תחת םקלח('מ3      
תלת לוחש ןליטאילופ      
ךותיר\הגרבה קקפ,תותשק,םירבחמ,יתבכש      
ירודכ זרב ללוכ)שדח וק(ישארה רוניצל רוביחו      

 84,000.00 2,000.00    42.00 'פמוק םלשומ ןקתומתףוגמ וא  
      
ךרואב תרנצ יעטק תוברל, 4" רטוק יליע למג     57.2.902
תעיבצו םיכותיר,תולעמ 09 תויוז 4,'מ 5 דע      
םיפוגמ ןוגכ םירזיבא אלל( "למג"ה      
ןקתומ,םימ וקל רוביח תוברל)םימותסשו      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק םלשומ  
      
      
      
      

213,977.30 2.75.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../048 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     048 דחואמ םלש הפצמ

3 שיבכ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
213,977.30 מהעברה      

      
      
ךרואב תרנצ יעטק תוברל, 6" רטוק יליע למג     57.2.903
תעיבצו םיכותיר,תולעמ 09 תויוז 4,'מ 5 דע      
םיפוגמ ןוגכ םירזיבא אלל( "למג"ה      
ןקתומ,םימ וקל רוביח תוברל)םימותסשו      

  3,800.00 3,800.00     1.00 'פמוק םלשומ  
217,777.30 םירזיבאו בויב תרנצ 2.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

401,307.90 בויבו םימ יווק 75 כ"הס  
1,166,386.80 3 שיבכ כ"הס

קובץ: 309   .../049 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     049 דחואמ םלש הפצמ

4 שיבכ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ם י ד ס מ  ,ת ו ד ו ס י  ,ם י ע צ מ  1.20 ק ר פ  ת ת       
ד ו ס י  י ד ו מ ע ו       
      
דדמנ( 'מ 0.4 דע הבוגב ,דבוכ - םיכמות תוריק     02.1.020
,)םינוילע חותיפ ינפ דעו דוסי תיתחתמ      
ןבאה .ןוטב בגו דחא דצמ ןבאמ םיבכרומ      
ןוטבה גוס .םיכבדנב ,תתתוסמ שיטלט דוביעב      
,דוסי ,תושורדה הריפחה 'בע לכ :ללוכ .02-ב      
םע ןוטבמ ריק שאר דוביע ,םירפת ,םיזקנ      
זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו תוזאפ      
יכמות תוריק.שק ,זוקינ תעירי/השבי הינבמ      

 58,330.00   614.00    95.00 םישרגמ ק"מ   
 58,330.00 דוסי ידומעו םידסמ ,תודוסי ,םיעצמ 1.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 58,330.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: 309   .../050 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     050 דחואמ םלש הפצמ

4 שיבכ 40 הנבמ
      

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

    858.00    13.20    65.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
יולימו תוריפח      
      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
.רוניצ ללוכ אל      
      
.51080,41080 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      
םילכב  םילבכ תולעת הביצח וא/ו הריפח     08.1.310
4"  לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב      
    C.V.P תוכרעמ םע תולטצה תודוקנב חישק  

  2,119.00    32.60    65.00 .למשחה קוח יפל תורחא תאירק רטמ   
      
תודוסי      
      

  2,977.00 1.80.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../051 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     051 דחואמ םלש הפצמ

4 שיבכ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,977.00 מהעברה      

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

    532.40   532.40     1.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
      
-ב ןוטבמ קוצי 'מ 8 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.1.450
תקראה ללוכ ,מ"ס 001/08/08 תודימב  03      

    683.80   683.80     1.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
  4,193.20 תויתשת תודובע 1.80 כ"הס  

      
ם י ל י ב ו מ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      

2.80.40 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 309   .../052 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     052 דחואמ םלש הפצמ

4 שיבכ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עבורמ ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע      
תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט וכרוא לכל דיחא      
,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע ,דוסי      
םירזיבאה לכו םירזיבא יאת 2 הנכה      
ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהלםירדה      
לעב דומעה רחבנה הרואתה ףוגל םיאתתש      
תוברל תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח      
.דנז לווש      
      
,וטנ רטמ 4 הבוגב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.2.195
תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח לעב      
    5151X םאתהב ל"נכ  . מ"מ 4 ןפוד יבוע מ"ס  

  1,952.70 1,952.70     1.00 'פמוק 091.2.8 הרעהל  
      
הרעה יפל ל"נכ הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.2.205
עבורמ  ךתח לעב ,וטנ 'מ 9-8 הבוגב091.2.8      
יבוע מ"ס 5151X תודימב וכרוא לכל דיחא      

  3,549.90 3,549.90     1.00 'פמוק . מ"מ  4  ןפוד  
  5,502.60 םיליבומ 2.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
    T.O.C -ו  C.O.C ןלבקה לע הבוח הלח  
יפוג ןאובי/ןרצימ חולשמ תדועת גיצהל      
הרואת יפוג תשיכר לע םידיעמ הרואתה      
לש הקידב תדועת הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא      
תדועתו םיקפמה םיפוגל םינקתה ןוכמ      
      
ץוח תרואתל םיסנפ      
      
      
      

3.80.40 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 309   .../053 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     053 דחואמ םלש הפצמ

4 שיבכ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ע קפוסמ CEA תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.3.035
יתכתמ רמוחמLATI  2O םגד  סרבינוי מ.ש      
תימי הריואב הנקתהל דעוימ דילח יתלב      
ילמשח קלח 44PI תילמינימ הנגה תגרד      
תחפת אלש רוא תקופת .יטפוא קלח 55PIו      
הקיטפוא ןיולק 0003 רוא ןווג ןמול 000,01מ      
8 דומע לע פוט הנקתהב שיבכל המיאתמ      
םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ  רוביח ללוכ'מ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה  
      
י"ע קפוסמ CEA תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.3.040
PT LS ןברואLATI 2O  םגד  סרבינוי מ.ש      
    05W  דעוימ דילח יתלב יתכתמ רמוחמ  
תילמינימ הנגה תגרד   תימי הריואב הנקתהל      
    44PI55ו ילמשח קלחPI תקופת .יטפוא קלח  
0003 רוא ןווג ןמול 0007מ תחפת אלש רוא      
הנקתהב םיליבשל המיאתמ הקיטפוא ןיולק      
סנפל דעו שגממ  רוביח ללוכ'מ 4 דומע לע פוט      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה םירזיבאה לכו  
      
םישגמ      
      
הבכו  ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.3.150
ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ      
םע א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
תורונ 1 ל דעוידחא לודומ לעב(  ספא קותינ      
י"ת  יפל  םיעבצב  םיקדהמ טוו 07 - 004 לש      
.ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ      

    478.80   239.40     2.00 'פמוק יטווחמו  
      
תשוחנ םילבכ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמצפמב      
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.3.220
    )EPLX(  גוסמYX2N  5 ךתחבX61 ר"ממ  

  3,740.00    44.00    85.00 .ל"נכ רטמ   
      
הקראה      
      
תורעה      
      
.324080 ףיעס 80 טרפמ יפל      
      

  9,218.80 3.80.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../054 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     054 דחואמ םלש הפצמ

4 שיבכ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,218.80 מהעברה      

      
      
י"ע לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
רוביח בייחי וכותיח וכותיח אלל  ולופיק      
. ןלבקה ידי לע דלוודקב      
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.3.485
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

  1,870.00    22.00    85.00 .לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
      
תונוש      
      
דוסי תביצח ללוכ םייק דומעל תורבחתיה     08.3.645
םילוורש תסנכה רחאל הביצחה ןוקיתו ןוטבה      

    621.30   621.30     1.00 'פמוק .חוקיפה תשירד יפל ת"ממ תפסות ללוכ  
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.3.665
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

  2,839.80 2,839.80     1.00 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
 14,549.90 םיכילומו םילבכ 3.80 כ"הס  

      
ם ת נ ק ת ה ו  ם י ר ז י ב א  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה לע ,י"חח      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
.הדיחי      
      
י"חח תודובע      
      
למשחל תפתושמ הרוקמ ןוטב תחמוג     08.7.230
עקרקל תחתמו לעמ ללוכ הבוגב תרושקתו      
םיאת ינשל תקלוחמ מ"ס 04 קמוע מ"ס 522      
טרפמ יפל ,טרפ יפל דחא לכ מס 08 בחורב      
הביצח/הריפח ללוכ י"חח לש םיטרדנטסו 80      

  3,727.70 3,727.70     1.00 'פמוק .סוליפו סוסיב  
  3,727.70 םתנקתהו םירזיבא 7.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 309   .../055 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     055 דחואמ םלש הפצמ

4 שיבכ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
)ת ו ר ו נ מ ( ה ר ו א ת  י פ ו ג  8.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח ו  ם י נ פ  ת ר ו א ת ל  ם ה י ר ז ב א ו       
      
םיישאר םיריצ -קזבל תרושקת תודובע      
לש םיטרדנטס יפל תיפצת ללוכ םיינשמו      
תויתשת יוניבל קזב טרפמ האר קזב תרבח      
טרפמ ןכו 1801 דע 0701 םיקרפ תרושקתו      
.תידרשמ ןיבההוה לש 80      
      
,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.קזב תרבח      
      
םואתה ,יחרכה עוציב לע קזב לש רישי חוקפ      
ןלבקה תוירחאב      
      
לולכ שרדי םא חוקפה ימי ןיגב םולשת תוברל      
.הדיחי יריחמב      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
םיידיב וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
וא הביצח ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אלו      
.םיידי תריפח      
      
יפל )רהה רוזא( 1 רוזאל סחייתמ הז ןוריחמ      
.קזב ןוריחמ      

ץוחו םינפ תרואתל םהירזבאו )תורונמ( הרואת יפוג 8.80 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 27,973.40 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
קובץ: 309   .../056 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     056 דחואמ םלש הפצמ

4 שיבכ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  ת ת  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
רמגב ,מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.210
02/02 , 02/01 ,תינבלמ גוסמ עבצ ספסוחמ      

 34,794.57    88.90   391.39 .תינכת יפל , ע"וש וא רטמ   
      
81/04/05 תודימב  תודימב בכרל הילע ןבא     40.1.560
שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע      

  1,501.25   125.00    12.01 ע"ש וא ןייטשרקא לש רטמ   
      
העונת יאל 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.1.670
דוסי ללוכ ריחמה(  .מ"ס 32/05/32 תודימב      

  2,017.59    69.50    29.03 ).ןוטב תנעשמו רטמ   
 38,313.41 1.04 קרפ תת 1.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 38,313.41 04 קרפ 04 כ"הס  
קובץ: 309   .../057 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     057 דחואמ םלש הפצמ

4 שיבכ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
44 ק ר פ  44 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  ת ת  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ 'מ 02.1 הבוגב תבצועמ  הכבס רדג     44.1.020
ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל רונתב העובצו      

 27,657.00   395.10    70.00 . ןוטב תפצר / המדאב תודוסי וא רטמ   
 27,657.00 1.44 קרפ תת 1.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 27,657.00 44 קרפ 44 כ"הס  
קובץ: 309   .../058 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     058 דחואמ םלש הפצמ

4 שיבכ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  ת ת  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

  1,371.38     2.50   548.55 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
הרבדה ,םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     51.1.100
לוחכ רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל השעית      
,40.40.20.14 דע 00.40.20.14 םיפיעס      
רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל עקרק יוטיחו      

    987.39     1.80   548.55 50.20.14 ףיעסלוחכ ר"מ   
  2,358.77 1.15 קרפ תת 1.15 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  ת ת  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.2.050

  7,212.15    27.50   262.26 . ק"מ 000,2 ק"מ   
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.2.160

  1,481.09     2.70   548.55 .ףושיח/הריפח ק"מ   
      
םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה     51.2.200

  1,800.00     4.50   400.00 .קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב ק"מ   
 10,493.24 2.15 קרפ תת 2.15 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  ת ת  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תוכרדמב  'א גוס עצמ     51.3.140
יפל %001 לש רקובמ קודיהה רחאל ,מ"ס51      

 23,970.00   102.00   235.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   
 23,970.00 3.15 קרפ תת 3.15 כ"הס  

      
9.15 ק ר פ  ת ת  9.15 ק ר פ  ת ת       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.9.030

    317.04   174.20     1.82 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.9.040

    739.83   135.50     5.46 .דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

    361.76     2.60   139.14 .)וטנ העיבצ רטמ   
  1,418.63 9.15 קרפ תת 9.15 כ"הס  

      
      
      

 38,240.64 15 קרפ 15 כ"הס  
קובץ: 309   .../059 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     059 דחואמ םלש הפצמ

4 שיבכ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  י י ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י נ ק ת מ ו  ם י מ  י ו ו ק  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.1.086
תינוציח הפיטע םע ,ךותירל הדח הזאפ      
ןוטב תינוציח הפיטעו יתבכש תלת ןליתאילופ      
לכב חנומ 23/5" ןפוד יבוע 2" רטוקב סוחד      

  1,434.00   143.40    10.00 קמוע רטמ   
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.1.090
תינוציח הפיטע םע ,ךותירל הדח הזאפ      
ןוטב תינוציח הפיטעו יתבכש תלת ןליתאילופ      
לכב חנומ 23/5" ןפוד יבוע 4" רטוקב סוחד      

  2,332.00   233.20    10.00 קמוע רטמ   
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.1.092
תינוציח הפיטע םע ,ךותירל הדח הזאפ      
ןוטב תינוציח הפיטעו יתבכש תלת ןליתאילופ      
לכב חנומ 23/5" ןפוד יבוע 6" רטוקב סוחד      

  2,790.00   279.00    10.00 קמוע רטמ   
      
36 רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.278

  4,315.50    95.90    45.00 מ"מ רטמ   
      
רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.284

 17,586.00   195.40    90.00 'פמוק מ"מ 011  
      
רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.286

 23,994.00   266.60    90.00 'פמוק מ"מ 061  
      
ףיקז לע 3" רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.1.404
הריבש ןקתמ תוברל 4" רטוקב יתשורח      

  2,928.60 2,928.60     1.00 'פמוק .טרפל םאתהב  
 55,380.10 םימ ינקתמו םימ יווק 1.75 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ב ו י ב  ת ר נ צ  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.060
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

  9,485.00   135.50    70.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.076
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 66,220.00   150.50   440.00 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.078
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 14,337.00   159.30    90.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      

 90,042.00 2.75.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../060 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     060 דחואמ םלש הפצמ

4 שיבכ 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 90,042.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.568
הרקת תוברל רטמ  57.1 דע 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      
"ןמפלו" .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש,      
זילפ תטלפ תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא      
םש, למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב      

 51,116.40 2,839.80    18.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.570
הרקת תוברל רטמ  52.2 דע 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

  9,852.60 3,284.20     3.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.2.596
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא  33 למרכ םגד      

 10,917.00   727.80    15.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.2.616
קמוע לכבו מ"מ 002 רטוקב בויבל ינוציח      

    887.90   887.90     1.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
תמייק החושל 8" םירטקב בויב רוניצ רוביח     57.2.628
,רוביחה תודובע ,הריפחה תודובע לכ תוברל      
םישורדה םירמוחה ,םיכפש תייטה ,תוביאש      

  1,020.80 1,020.80     1.00 'פמוק תומלשב לעתמה דוביעו  
      
,2" רטוק,שרגימל דדוב םימ רוביחל הנכה     57.2.901
ללוכ ךרואב הדלפ רוניצ יעטק תוברל      
תינוציח הפיטע םע)עקרק תחת םקלח('מ3      
תלת לוחש ןליטאילופ      
ךותיר\הגרבה קקפ,תותשק,םירבחמ,יתבכש      
ירודכ זרב ללוכ)שדח וק(ישארה רוניצל רוביחו      

 16,000.00 2,000.00     8.00 'פמוק םלשומ ןקתומתףוגמ וא  
179,836.70 םירזיבאו בויב תרנצ 2.75 כ"הס  

      
      
      

235,216.80 בויבו םימ ייוק 75 כ"הס  
425,731.25 4 שיבכ כ"הס

קובץ: 309   .../061 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     061 דחואמ םלש הפצמ

5 שיבכ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ם י ד ס מ  ,ת ו ד ו ס י  ,ם י ע צ מ  1.20 ק ר פ  ת ת       
ד ו ס י  י ד ו מ ע ו       
      
דדמנ( 'מ 0.4 דע הבוגב ,דבוכ - םיכמות תוריק     02.1.020
,)םינוילע חותיפ ינפ דעו דוסי תיתחתמ      
ןבאה .ןוטב בגו דחא דצמ ןבאמ םיבכרומ      
ןוטבה גוס .םיכבדנב ,תתתוסמ שיטלט דוביעב      
,דוסי ,תושורדה הריפחה 'בע לכ :ללוכ .02-ב      
םע ןוטבמ ריק שאר דוביע ,םירפת ,םיזקנ      
זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו תוזאפ      
יכמות תוריק.שק ,זוקינ תעירי/השבי הינבמ      

185,428.00   614.00   302.00 םישרגמ ק"מ   
185,428.00 דוסי ידומעו םידסמ ,תודוסי ,םיעצמ 1.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

185,428.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: 309   .../062 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     062 דחואמ םלש הפצמ

5 שיבכ 50 הנבמ
      

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

  2,640.00    13.20   200.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
יולימו תוריפח      
      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
.רוניצ ללוכ אל      
      
.51080,41080 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      
םילכב  םילבכ תולעת הביצח וא/ו הריפח     08.1.310
4"  לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב      
    C.V.P תוכרעמ םע תולטצה תודוקנב חישק  

  6,520.00    32.60   200.00 .למשחה קוח יפל תורחא תאירק רטמ   
      
תודוסי      
      

  9,160.00 1.80.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../063 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     063 דחואמ םלש הפצמ

5 שיבכ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,160.00 מהעברה      

      
      
יגרב תוברל ,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי      
שרדנכ רבעמ ילוורשו דוסי תקראהו דוסי      
.עוציבה יטרפב      
      
תרכשה  ןלבקה ח"ע עוציב ןונכת ללוכ ףיעסה      
םושר רוטקורטסנוקו סוסיב סדנהמ יתורש      
לש תודוסי ןונכתב ןויסינ לעב םינבמ רודמב      
לבקיילשי ןקת לע םינותנה תא ,רואמ ידומע      
.למשחה ןנכתמ ךרד םידומעה ןרצימ ןלבקה      
      
תנכה ,רובה לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש      
ראש לכו דוסי תקראה םיכתורמו םירבוחמ      
.טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה      
.עוציב טרפ יפל .25080 ףיעס 80 טרפמפל      
      
-ב ןוטבמ קוצי 'מ 8 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.1.450
תקראה ללוכ ,מ"ס 001/08/08 תודימב  03      

  5,470.40   683.80     8.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
 14,630.40 תויתשת תודובע 1.80 כ"הס  

      
ם י ל י ב ו מ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
      
      
      
      

2.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 309   .../064 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     064 דחואמ םלש הפצמ

5 שיבכ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עבורמ ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע      
תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט וכרוא לכל דיחא      
,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע ,דוסי      
םירזיבאה לכו םירזיבא יאת 2 הנכה      
ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהלםירדה      
לעב דומעה רחבנה הרואתה ףוגל םיאתתש      
תוברל תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח      
.דנז לווש      
      
הרעה יפל ל"נכ הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.2.205
עבורמ  ךתח לעב ,וטנ 'מ 9-8 הבוגב091.2.8      
יבוע מ"ס 5151X תודימב וכרוא לכל דיחא      

 28,399.20 3,549.90     8.00 'פמוק . מ"מ  4  ןפוד  
 28,399.20 םיליבומ 2.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
    T.O.C -ו  C.O.C ןלבקה לע הבוח הלח  
יפוג ןאובי/ןרצימ חולשמ תדועת גיצהל      
הרואת יפוג תשיכר לע םידיעמ הרואתה      
לש הקידב תדועת הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא      
תדועתו םיקפמה םיפוגל םינקתה ןוכמ      
      
ץוח תרואתל םיסנפ      
      
      
      
      
      
      
      
      

3.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 309   .../065 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     065 דחואמ םלש הפצמ

5 שיבכ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ע קפוסמ CEA תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.3.035
יתכתמ רמוחמLATI  2O םגד  סרבינוי מ.ש      
תימי הריואב הנקתהל דעוימ דילח יתלב      
ילמשח קלח 44PI תילמינימ הנגה תגרד      
תחפת אלש רוא תקופת .יטפוא קלח 55PIו      
הקיטפוא ןיולק 0003 רוא ןווג ןמול 000,01מ      
8 דומע לע פוט הנקתהב שיבכל המיאתמ      
םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ  רוביח ללוכ'מ      

 20,000.00 2,500.00     8.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה  
      
םישגמ      
      
הבכו  ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.3.150
ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ      
םע א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
תורונ 1 ל דעוידחא לודומ לעב(  ספא קותינ      
י"ת  יפל  םיעבצב  םיקדהמ טוו 07 - 004 לש      
.ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ      

  1,915.20   239.40     8.00 'פמוק יטווחמו  
      
תשוחנ םילבכ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמצפמב      
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.3.220
    )EPLX(  גוסמYX2N  5 ךתחבX61 ר"ממ  

 11,000.00    44.00   250.00 .ל"נכ רטמ   
      
הקראה      
      
תורעה      
      
.324080 ףיעס 80 טרפמ יפל      
      
י"ע לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
רוביח בייחי וכותיח וכותיח אלל  ולופיק      
. ןלבקה ידי לע דלוודקב      
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.3.485
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

  5,500.00    22.00   250.00 .לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
      
      
      

 38,415.20 3.80.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../066 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     066 דחואמ םלש הפצמ

5 שיבכ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 38,415.20 מהעברה      

      
      
ןוטב תחוש תללוכה הקראה תדורטקלא     08.3.510
ןוטיבמ הסכימ םע 06 קמועב מ"ס 04 רטוקב      
    521B ןוולוגמ הדלפ טומ תוברל .984 י"ת יפל  
ךילומו  ,רטמ 3  קמועב מ"מ 91 רטוקב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל תשוחנ ר"ממ 05תשנ      
.תיליע תשרב הקראה וא ספא ליית ןיבל      
רוביחב רוחש CVP הטעמ םע ךילומה(      

    799.00   799.00     1.00 'פמוק .)ספאל  
      
תונוש      
      
דוסי תביצח ללוכ םייק דומעל תורבחתיה     08.3.645
םילוורש תסנכה רחאל הביצחה ןוקיתו ןוטבה      

    621.30   621.30     1.00 'פמוק .חוקיפה תשירד יפל ת"ממ תפסות ללוכ  
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.3.665
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

  2,839.80 2,839.80     1.00 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
 42,675.30 םיכילומו םילבכ 3.80 כ"הס  

      
ם ת נ ק ת ה ו  ם י ר ז י ב א  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה לע ,י"חח      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
.הדיחי      
      
י"חח תודובע      
      
רליפ( למשח תרבח רובע הרוקמ ןוטב תחמוג     08.7.190
08 םינפ  בחור :תודימב )דדוב\לופכ םינומ      
522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס      
, ןז ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס  04 קמוע  ,מ"ס      

  2,662.80 1,331.40     2.00 'פמוק . סוליפו סוסיב  
      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.7.200
הבוג מ"ס 061 םינפ בחור : תודימב למשח      
05 קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      

  1,686.10 1,686.10     1.00 'פמוק .סיפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס  
      
      
      
      

  4,348.90 7.80.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../067 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     067 דחואמ םלש הפצמ

5 שיבכ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,348.90 מהעברה      

      
      
למשחל תפתושמ הרוקמ ןוטב תחמוג     08.7.230
עקרקל תחתמו לעמ ללוכ הבוגב תרושקתו      
םיאת ינשל תקלוחמ מ"ס 04 קמוע מ"ס 522      
טרפמ יפל ,טרפ יפל דחא לכ מס 08 בחורב      
הביצח/הריפח ללוכ י"חח לש םיטרדנטסו 80      

 18,638.50 3,727.70     5.00 'פמוק .סוליפו סוסיב  
 22,987.40 םתנקתהו םירזיבא 7.80 כ"הס  

      
)ת ו ר ו נ מ ( ה ר ו א ת  י פ ו ג  8.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח ו  ם י נ פ  ת ר ו א ת ל  ם ה י ר ז ב א ו       
      
םיישאר םיריצ -קזבל תרושקת תודובע      
לש םיטרדנטס יפל תיפצת ללוכ םיינשמו      
תויתשת יוניבל קזב טרפמ האר קזב תרבח      
טרפמ ןכו 1801 דע 0701 םיקרפ תרושקתו      
.תידרשמ ןיבההוה לש 80      
      
,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.קזב תרבח      
      
םואתה ,יחרכה עוציב לע קזב לש רישי חוקפ      
ןלבקה תוירחאב      
      
לולכ שרדי םא חוקפה ימי ןיגב םולשת תוברל      
.הדיחי יריחמב      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
םיידיב וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
וא הביצח ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אלו      
.םיידי תריפח      
      
יפל )רהה רוזא( 1 רוזאל סחייתמ הז ןוריחמ      
.קזב ןוריחמ      
      
רזבואמ ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.8.290
,גרס , מ"ס 021 הלתמ יספ 2 םינגוע 3 ללוכ      
דמועה לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו      
יללכהקזטרפמ יפל הדובעה קזב חוקיפב      
רתאב חקפמה תויחנהו 2701 0701, םיקרפ      
מ"ס 312/761/511 תודימב 2A  גוסמ אתה      

  8,520.20 4,260.10     2.00 'פמוק .קזב טרדנטס יתכרדמ  הסכמ ללוכ  
      
      
      

  8,520.20 8.80.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../068 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     068 דחואמ םלש הפצמ

5 שיבכ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  8,520.20 מהעברה      

      
      
תודימב קזב ןקת יפל תופעתסה ןורא     08.8.300
ע"ש וא "רבנע" תרצות מס 03*04*06      
ןקתומ .הליענ ללוכ םימ ןגומ רטסאילופמ      

  6,000.00 1,500.00     4.00 קזב תחמוגב 'חי   
 14,520.20 ץוחו םינפ תרואתל םהירזבאו )תורונמ( הרואת יפוג 8.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

123,212.50 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
קובץ: 309   .../069 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     069 דחואמ םלש הפצמ

5 שיבכ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  ת ת  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
רמגב ,מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.210
02/02 , 02/01 ,תינבלמ גוסמ עבצ ספסוחמ      

118,978.43    88.90 1,338.34 .תינכת יפל , ע"וש וא רטמ   
      
81/04/05 תודימב  תודימב בכרל הילע ןבא     40.1.560
שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע      

  2,877.50   125.00    23.02 ע"ש וא ןייטשרקא לש רטמ   
      
העונת יאל 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.1.670
דוסי ללוכ ריחמה(  .מ"ס 32/05/32 תודימב      

  6,191.76    69.50    89.09 ).ןוטב תנעשמו רטמ   
128,047.69 1.04 קרפ תת 1.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

128,047.69 04 קרפ 04 כ"הס  
קובץ: 309   .../070 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     070 דחואמ םלש הפצמ

5 שיבכ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
44 ק ר פ  44 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  ת ת  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ 'מ 02.1 הבוגב תבצועמ  הכבס רדג     44.1.020
ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל רונתב העובצו      

177,795.00   395.10   450.00 . ןוטב תפצר / המדאב תודוסי וא רטמ   
177,795.00 1.44 קרפ תת 1.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

177,795.00 44 קרפ 44 כ"הס  
קובץ: 309   .../071 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     071 דחואמ םלש הפצמ

5 שיבכ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  ת ת  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

  4,529.53     2.50 1,811.81 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
הרבדה ,םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     51.1.100
לוחכ רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל השעית      
,40.40.20.14 דע 00.40.20.14 םיפיעס      
רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל עקרק יוטיחו      

  3,261.26     1.80 1,811.81 50.20.14 ףיעסלוחכ ר"מ   
  7,790.79 1.15 קרפ תת 1.15 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  ת ת  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.2.050

 10,598.23    27.50   385.39 . ק"מ 000,2 ק"מ   
      

 79,750.00    27.50 2,900.00 . ק"מ 000,01 לעמ עלסב הביצח ק"מ  51.2.100
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.2.160

  4,891.89     2.70 1,811.81 .ףושיח/הריפח ק"מ   
      
םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה     51.2.200

  3,150.00     4.50   700.00 .קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב ק"מ   
 98,390.12 2.15 קרפ תת 2.15 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  ת ת  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תוכרדמב  'א גוס עצמ     51.3.140
יפל %001 לש רקובמ קודיהה רחאל ,מ"ס51      

 98,124.00   102.00   962.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   
 98,124.00 3.15 קרפ תת 3.15 כ"הס  

      
9.15 ק ר פ  ת ת  9.15 ק ר פ  ת ת       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.9.030

    475.57   174.20     2.73 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.9.040

    863.14   135.50     6.37 .דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

    403.42     2.60   155.16 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
      

  1,742.13 9.15.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../072 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     072 דחואמ םלש הפצמ

5 שיבכ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,742.13 מהעברה      

      
      

     88.09     4.40    20.02 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.9.110
  1,830.22 9.15 קרפ תת 9.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

206,135.13 15 קרפ 15 כ"הס  
קובץ: 309   .../073 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     073 דחואמ םלש הפצמ

5 שיבכ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  י י ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י נ ק ת מ ו  ם י מ  י ו ו ק  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.1.086
תינוציח הפיטע םע ,ךותירל הדח הזאפ      
ןוטב תינוציח הפיטעו יתבכש תלת ןליתאילופ      
לכב חנומ 23/5" ןפוד יבוע 2" רטוקב סוחד      

  2,151.00   143.40    15.00 קמוע רטמ   
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.1.090
תינוציח הפיטע םע ,ךותירל הדח הזאפ      
ןוטב תינוציח הפיטעו יתבכש תלת ןליתאילופ      
לכב חנומ 23/5" ןפוד יבוע 4" רטוקב סוחד      

  2,332.00   233.20    10.00 קמוע רטמ   
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ     57.1.092
תינוציח הפיטע םע ,ךותירל הדח הזאפ      
ןוטב תינוציח הפיטעו יתבכש תלת ןליתאילופ      
לכב חנומ 23/5" ןפוד יבוע 6" רטוקב סוחד      

  2,790.00   279.00    10.00 קמוע רטמ   
      
36 רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.278

 19,180.00    95.90   200.00 מ"מ רטמ   
      
09 רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.282

    770.00   154.00     5.00 'פמוק מ"מ  
      
רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.284

 42,988.00   195.40   220.00 'פמוק מ"מ 011  
      
רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.286

 58,652.00   266.60   220.00 'פמוק מ"מ 061  
      

  2,174.50 2,174.50     1.00 'פמוק 4" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.1.318
      

  2,751.80 2,751.80     1.00 'פמוק 6" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.1.320
      

  2,130.50 2,130.50     1.00 'פמוק 2" רטוק םימל בלושמ ריווא םותסש 57.1.382
      
ףיקז לע 3" רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.1.404
הריבש ןקתמ תוברל 4" רטוקב יתשורח      

  5,857.20 2,928.60     2.00 'פמוק .טרפל םאתהב  
141,777.00 םימ ינקתמו םימ יווק 1.75 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ב ו י ב  ת ר נ צ  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.060
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      

 20,325.00   135.50   150.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
 20,325.00 2.75.50 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 309   .../074 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     074 דחואמ םלש הפצמ

5 שיבכ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 20,325.00 מהעברה      

      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.078
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 39,825.00   159.30   250.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.568
הרקת תוברל רטמ  57.1 דע 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

  2,839.80 2,839.80     1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.570
הרקת תוברל רטמ  52.2 דע 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

 49,263.00 3,284.20    15.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.2.596
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא  33 למרכ םגד      

 10,917.00   727.80    15.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.2.616
קמוע לכבו מ"מ 002 רטוקב בויבל ינוציח      

  3,551.60   887.90     4.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
,2" רטוק,שרגימל דדוב םימ רוביחל הנכה     57.2.901
ללוכ ךרואב הדלפ רוניצ יעטק תוברל      
תינוציח הפיטע םע)עקרק תחת םקלח('מ3      
תלת לוחש ןליטאילופ      
ךותיר\הגרבה קקפ,תותשק,םירבחמ,יתבכש      
ירודכ זרב ללוכ)שדח וק(ישארה רוניצל רוביחו      

 52,000.00 2,000.00    26.00 'פמוק םלשומ ןקתומתףוגמ וא  
      
ךרואב תרנצ יעטק תוברל, 4" רטוק יליע למג     57.2.902
תעיבצו םיכותיר,תולעמ 09 תויוז 4,'מ 5 דע      
םיפוגמ ןוגכ םירזיבא אלל( "למג"ה      
ןקתומ,םימ וקל רוביח תוברל)םימותסשו      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק םלשומ  
      
      
      
      

181,221.40 2.75.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../075 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     075 דחואמ םלש הפצמ

5 שיבכ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
181,221.40 מהעברה      

      
      
ךרואב תרנצ יעטק תוברל, 6" רטוק יליע למג     57.2.903
תעיבצו םיכותיר,תולעמ 09 תויוז 4,'מ 5 דע      
םיפוגמ ןוגכ םירזיבא אלל( "למג"ה      
ןקתומ,םימ וקל רוביח תוברל)םימותסשו      

  3,800.00 3,800.00     1.00 'פמוק םלשומ  
      
יתשורח ןקתמ ללוכ םימ ץחל תרבגהל תכרעמ     57.2.904
תכרעמ(רדת הנשמ תובאשמ גוז ללוכה      
רטמ 03 דגנכ ש"קמ 03 לש הקיפסב)ראוורדיה      
ילכימתםירזוח לא,םיפוגמתדמוע      
לכה דוקיפו למשח חול ללוכ,תתוטשפתה      

 52,000.00 52,000.00     1.00 'פמוק םלשומ  
      

300,000.00 300,000.00     1.00 'פמוק בויבל הקינס תנחת 57.2.905
537,021.40 םירזיבאו בויב תרנצ 2.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

678,798.40 בויבו םימ ייוק 75 כ"הס  
1,499,416.72 5 שיבכ כ"הס

קובץ: 309   .../076 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     076 דחואמ םלש הפצמ

105 פ''צש 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ת ו י ת ש ת  ת ו ד ו ב ע  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םיליבומ      
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב תרנצה לכ      
.80 טרפמ יפל ינקת ןומיס טרסו      
      
גוס לכב םיפיפכ\םיחישק למשח ילבכ רבעמל      
.רטוקו      
      
תירושרש תרנצ      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.095
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

    220.00     8.80    25.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.100
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

  1,386.00    13.20   105.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
יולימו תוריפח      
      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
.רוניצ ללוכ אל      
      
.51080,41080 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      
      
      
      

  1,606.00 1.80.60 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../077 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     077 דחואמ םלש הפצמ

105 פ''צש 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,606.00 מהעברה      

      
      
םילכב  םילבכ תולעת הביצח וא/ו הריפח     08.1.310
4"  לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב      
    C.V.P תוכרעמ םע תולטצה תודוקנב חישק  

  3,423.00    32.60   105.00 .למשחה קוח יפל תורחא תאירק רטמ   
      
תודוסי      
      
יגרב תוברל ,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי      
שרדנכ רבעמ ילוורשו דוסי תקראהו דוסי      
.עוציבה יטרפב      
      
תרכשה  ןלבקה ח"ע עוציב ןונכת ללוכ ףיעסה      
םושר רוטקורטסנוקו סוסיב סדנהמ יתורש      
לש תודוסי ןונכתב ןויסינ לעב םינבמ רודמב      
לבקיילשי ןקת לע םינותנה תא ,רואמ ידומע      
.למשחה ןנכתמ ךרד םידומעה ןרצימ ןלבקה      
      
תנכה ,רובה לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש      
ראש לכו דוסי תקראה םיכתורמו םירבוחמ      
.טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה      
.עוציב טרפ יפל .25080 ףיעס 80 טרפמפל      
      
ןוטבמ קוצי 'מ 5-4 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.1.440
תקראה ללוכ .מ"ס 08/06/06 תודימב 03 - ב      

  3,726.80   532.40     7.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
  8,755.80 תויתשת תודובע 1.80 כ"הס  

      
ם י ל י ב ו מ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      

2.80.60 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 309   .../078 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     078 דחואמ םלש הפצמ

105 פ''צש 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
עבורמ ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע      
תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט וכרוא לכל דיחא      
,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע ,דוסי      
םירזיבאה לכו םירזיבא יאת 2 הנכה      
ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהלםירדה      
לעב דומעה רחבנה הרואתה ףוגל םיאתתש      
תוברל תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח      
.דנז לווש      
      
,וטנ רטמ 4 הבוגב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.2.195
תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח לעב      
    5151X םאתהב ל"נכ  . מ"מ 4 ןפוד יבוע מ"ס  

 13,668.90 1,952.70     7.00 'פמוק 091.2.8 הרעהל  
 13,668.90 םיליבומ 2.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
    T.O.C -ו  C.O.C ןלבקה לע הבוח הלח  
יפוג ןאובי/ןרצימ חולשמ תדועת גיצהל      
הרואת יפוג תשיכר לע םידיעמ הרואתה      
לש הקידב תדועת הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא      
תדועתו םיקפמה םיפוגל םינקתה ןוכמ      
      
ץוח תרואתל םיסנפ      
      
      
      
      
      
      

3.80.60 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 309   .../079 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     079 דחואמ םלש הפצמ

105 פ''צש 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ע קפוסמ CEA תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.3.040
PT LS ןברואLATI 2O  םגד  סרבינוי מ.ש      
    05W  דעוימ דילח יתלב יתכתמ רמוחמ  
תילמינימ הנגה תגרד   תימי הריואב הנקתהל      
    44PI55ו ילמשח קלחPI תקופת .יטפוא קלח  
0003 רוא ןווג ןמול 0007מ תחפת אלש רוא      
הנקתהב םיליבשל המיאתמ הקיטפוא ןיולק      
סנפל דעו שגממ  רוביח ללוכ'מ 4 דומע לע פוט      

 18,700.00 1,700.00    11.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה םירזיבאה לכו  
      
םישגמ      
      
הבכו  ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.3.150
ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ      
םע א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
תורונ 1 ל דעוידחא לודומ לעב(  ספא קותינ      
י"ת  יפל  םיעבצב  םיקדהמ טוו 07 - 004 לש      
.ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ      

    718.20   239.40     3.00 'פמוק יטווחמו  
      
וד יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.3.155
- 2 ל ,ספא קותינ םע א"ק 01 'א 01 יבטוק      

  1,207.20   301.80     4.00 'פמוק .טלפמוק - טוו 07 - 004 לש תורונ  
      
תשוחנ םילבכ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמצפמב      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.3.185
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 36 ךתחבX ר"ממ  

    395.00    15.80    25.00 .ל"נכ רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.3.220
    )EPLX(  גוסמYX2N  5 ךתחבX61 ר"ממ  

  6,600.00    44.00   150.00 .ל"נכ רטמ   
      
הקראה      
      
תורעה      
      
.324080 ףיעס 80 טרפמ יפל      
      
      
      

 27,620.40 3.80.60 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../080 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     080 דחואמ םלש הפצמ

105 פ''צש 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 27,620.40 מהעברה      

      
      
י"ע לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
רוביח בייחי וכותיח וכותיח אלל  ולופיק      
. ןלבקה ידי לע דלוודקב      
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.3.485
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

  3,300.00    22.00   150.00 .לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
      
ןוטב תחוש תללוכה הקראה תדורטקלא     08.3.510
ןוטיבמ הסכימ םע 06 קמועב מ"ס 04 רטוקב      
    521B ןוולוגמ הדלפ טומ תוברל .984 י"ת יפל  
ךילומו  ,רטמ 3  קמועב מ"מ 91 רטוקב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל תשוחנ ר"ממ 05תשנ      
.תיליע תשרב הקראה וא ספא ליית ןיבל      
רוביחב רוחש CVP הטעמ םע ךילומה(      

    799.00   799.00     1.00 'פמוק .)ספאל  
      
תונוש      
      
דוסי תביצח ללוכ םייק דומעל תורבחתיה     08.3.645
םילוורש תסנכה רחאל הביצחה ןוקיתו ןוטבה      

    621.30   621.30     1.00 'פמוק .חוקיפה תשירד יפל ת"ממ תפסות ללוכ  
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.3.665
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

  2,839.80 2,839.80     1.00 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
 35,180.50 םיכילומו םילבכ 3.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 57,605.20 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
קובץ: 309   .../081 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     081 דחואמ םלש הפצמ

105 פ''צש 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
רמגב ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.190
וא 02/02 ,02/01 ,תינבלמ גוסמ עבצ ספסוחמ      

 17,820.00    81.00   220.00 . תינכת יפל ע"וש ר"מ   
      
רובע תבלתשמ ןבא  ףוציר יפיעסל תפסות     40.1.220

    228.00    11.40    20.00 .ןבל עבצ ר"מ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.1.700

  7,744.00    48.40   160.00 )ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה(  .רופא רטמ   
 25,792.00 1.04 קרפ 1.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 25,792.00 04 קרפ 04 כ"הס  
קובץ: 309   .../082 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     082 דחואמ םלש הפצמ

105 פ''צש 60 הנבמ
      

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

  2,550.00    51.00    50.00 .םיננכותמ םיהבג יפל ןוניגה חטשב רושייו ק"מ   
  2,550.00 1.14 קרפ 1.14 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
הריפח םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
םירוביחה לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו      
,הדובעה עוציבל םישרדנה םירזיבאהו      
תתהתרנצה ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ      
ירזיבאב אלו דמצמב ויהי תיעקרק לעו תיעקרק      
.ןש      
      

  1,000.00     5.00   200.00 . 4 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.015
      

  1,800.00     9.00   200.00 . 4 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.025
      

  1,200.00    12.00   100.00 . 4 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.030
      

  1,400.00    14.00   100.00 . 4 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.035
      

    600.00    30.00    20.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.2.160
      
ללוכ ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     41.2.265
ריטממה רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ      

  1,200.00   100.00    12.00 .ומוקמל 'חי   
      
הרטמה וא ףוטפטל 2" רטוקב תכרעמ שאר     41.2.295
יפל הייקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
ריוא ררחשמ,ץחל ןיטקמ,ןנסמ,רטמורדיה      
ףוגמ,ע"וש וא י.ר.א תמגודכ בלושמ      
4/3"זרב,דוקיפ ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא      
ןואסלפ גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרב      

  4,639.00 4,639.00     1.00 'פמוק ע"וש וא  
      
1" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.385
ןוקלג רוג וא קיטסלפמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה      
ירזיבאו לופינממ תולצפתה ,דרוקר ללוכ      

    939.00   313.00     3.00 'פמוק .רוביח  
      
      
      

 12,778.00 2.14.60 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../083 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     083 דחואמ םלש הפצמ

105 פ''צש 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 12,778.00 מהעברה      

      
      
םולב "טיילרוא" 0011/2 תכרעמ שארל ןורא     41.2.405
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  2,800.00 2,800.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2/11"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.2.425
יוליג ,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
יפל לכה ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד  
      

    950.00   950.00     1.00 .ןמז יפל לעופה ימוקמ CD-6 בשחמ 'חי  41.2.480
 22,528.00 2.14 קרפ 2.14 כ"הס  

      
3.14 ק ר פ  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד     41.3.050
ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש      
רושיא איצמהל שי .םנודל ב"וק 02 לש תומכב      
וריבעהלו טסופמוקה קפס לש  יוטיחה לע      
ריחמה .רתאל טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל      
שומיש ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ      

  3,000.00     3.00 1,000.00 .ןושיד ירמוחו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
תילבי ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     41.3.073
שי .חקפמה / ןנכתמה י"ע שרדנה ןאוו סורק      
ריחמה .אשדה רוקמ לע חקפמהמ רושיא לבקל      
-הליתש םורט םישרדנה םילופיטה לכ תא ללוכ      
לכו טסופמוקל שאר ינשד ,עקרק יקיזמ תרבדה      
קודיה - הליתש רחאל םישרדנה םילופיטה      

  6,000.00    20.00   300.00 .הצרמה ינושידו םיסוסיר ,הליגעמב ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.3.110

  4,800.00    16.00   300.00 .תיקש וא  ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      
עזג רטוק - 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.3.170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ 5.3-3''      
חפנב לכיממ .הפיו חתופמ ,'מ 2 ילמינימ הבוג      

 14,400.00   480.00    30.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 001 'חי   
 28,200.00 3.14 קרפ 3.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

 53,278.00 14 קרפ 14 כ"הס  
קובץ: 309   .../084 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     084 דחואמ םלש הפצמ

105 פ''צש 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
24 ק ר פ  24 ק ר פ       
      
2.24 ק ר פ  2.24 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,תכתמ וא ץע+םורט ןוטבמ לספס     42.2.030
הבישיה חטשמ  .מ"ס 97 הבוגו מ"ס 502/76      
ןוטבה .מ"ס 5.5 יבועב ץע תוחולמ תנעשמהו      

  3,672.00 1,224.00     3.00 .טילונרג רמגב 'חי   
  3,672.00 2.24 קרפ 2.24 כ"הס  

      
4.24 ק ר פ  4.24 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגב מ"ס 54 רטוק ןוטבו ץע יושע ןותפשא     42.4.040
לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ ,עבורמ וא מ"ס 56      

  2,288.00 1,144.00     2.00 .הטסוריינ הסכמו  ןוולוגמ חפמ 'חי   
      
םירומיגב םורט ןוטבמ לילג תרוצב היזרב     42.4.070
רטוקב תקוש 'וכו ירכרוכ ,טילונרג ןוגכ םינוש      
ןגומ ןצחל זרב ללוכ מ"ס 001 הבוגב מ"ס 53      

  2,915.00 2,915.00     1.00 'פמוק .)ילאדנו יטנא(  
  5,203.00 4.24 קרפ 4.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  8,875.00 24 קרפ 24 כ"הס  
קובץ: 309   .../085 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     085 דחואמ םלש הפצמ

105 פ''צש 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
לעמ עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.2.070

 12,650.00    23.00   550.00 . ק"מ 000,01 ק"מ   
      
םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה     51.2.200

  1,250.00     5.00   250.00 .קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב ק"מ   
 13,900.00 2.15 קרפ 2.15 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תוכרדמב  'א גוס עצמ     51.3.140
יפל 001% לש רקובמ קודיהה רחאל ,מ"ס51      

 13,770.00   102.00   135.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   
 13,770.00 3.15 קרפ 3.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 27,670.00 15 קרפ 15 כ"הס  
173,220.20 105 פ''צש כ"הס

קובץ: 309   .../086 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     086 דחואמ םלש הפצמ

011-901 םישרגמ ןיב 205 פ''צש 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ת ו י ת ש ת  ת ו ד ו ב ע  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םיליבומ      
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב תרנצה לכ      
.80 טרפמ יפל ינקת ןומיס טרסו      
      
גוס לכב םיפיפכ\םיחישק למשח ילבכ רבעמל      
.רטוקו      
      
תירושרש תרנצ      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.095
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

    220.00     8.80    25.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.100
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

    792.00    13.20    60.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
יולימו תוריפח      
      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
.רוניצ ללוכ אל      
      
.51080,41080 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      
      
      
      

  1,012.00 1.80.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../087 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     087 דחואמ םלש הפצמ

011-901 םישרגמ ןיב 205 פ''צש 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,012.00 מהעברה      

      
      
םילכב  םילבכ תולעת הביצח וא/ו הריפח     08.1.310
4"  לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב      
    C.V.P תוכרעמ םע תולטצה תודוקנב חישק  

  1,956.00    32.60    60.00 .למשחה קוח יפל תורחא תאירק רטמ   
      
תודוסי      
      
יגרב תוברל ,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי      
שרדנכ רבעמ ילוורשו דוסי תקראהו דוסי      
.עוציבה יטרפב      
      
תרכשה  ןלבקה ח"ע עוציב ןונכת ללוכ ףיעסה      
םושר רוטקורטסנוקו סוסיב סדנהמ יתורש      
לש תודוסי ןונכתב ןויסינ לעב םינבמ רודמב      
לבקיילשי ןקת לע םינותנה תא ,רואמ ידומע      
.למשחה ןנכתמ ךרד םידומעה ןרצימ ןלבקה      
      
תנכה ,רובה לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש      
ראש לכו דוסי תקראה םיכתורמו םירבוחמ      
.טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה      
.עוציב טרפ יפל .25080 ףיעס 80 טרפמפל      
      
ןוטבמ קוצי 'מ 5-4 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.1.440
תקראה ללוכ .מ"ס 08/06/06 תודימב 03 - ב      

  2,129.60   532.40     4.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
  5,097.60 תויתשת תודובע 1.80 כ"הס  

      
ם י ל י ב ו מ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      

2.80.70 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 309   .../088 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     088 דחואמ םלש הפצמ

011-901 םישרגמ ןיב 205 פ''צש 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
עבורמ ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע      
תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט וכרוא לכל דיחא      
,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע ,דוסי      
םירזיבאה לכו םירזיבא יאת 2 הנכה      
ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהלםירדה      
לעב דומעה רחבנה הרואתה ףוגל םיאתתש      
תוברל תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח      
.דנז לווש      
      
,וטנ רטמ 4 הבוגב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.2.195
תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח לעב      
    5151X םאתהב ל"נכ  . מ"מ 4 ןפוד יבוע מ"ס  

  7,810.80 1,952.70     4.00 'פמוק 091.2.8 הרעהל  
  7,810.80 םיליבומ 2.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
    T.O.C -ו  C.O.C ןלבקה לע הבוח הלח  
יפוג ןאובי/ןרצימ חולשמ תדועת גיצהל      
הרואת יפוג תשיכר לע םידיעמ הרואתה      
לש הקידב תדועת הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא      
תדועתו םיקפמה םיפוגל םינקתה ןוכמ      
      
ץוח תרואתל םיסנפ      
      
      
      
      
      
      

3.80.70 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 309   .../089 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     089 דחואמ םלש הפצמ

011-901 םישרגמ ןיב 205 פ''צש 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ע קפוסמ CEA תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.3.040
PT LS ןברואLATI 2O  םגד  סרבינוי מ.ש      
    05W  דעוימ דילח יתלב יתכתמ רמוחמ  
תילמינימ הנגה תגרד   תימי הריואב הנקתהל      
    44PI55ו ילמשח קלחPI תקופת .יטפוא קלח  
0003 רוא ןווג ןמול 0007מ תחפת אלש רוא      
הנקתהב םיליבשל המיאתמ הקיטפוא ןיולק      
סנפל דעו שגממ  רוביח ללוכ'מ 4 דומע לע פוט      

  6,800.00 1,700.00     4.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה םירזיבאה לכו  
      
םישגמ      
      
הבכו  ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.3.150
ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ      
םע א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
תורונ 1 ל דעוידחא לודומ לעב(  ספא קותינ      
י"ת  יפל  םיעבצב  םיקדהמ טוו 07 - 004 לש      
.ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ      

    957.60   239.40     4.00 'פמוק יטווחמו  
      
תשוחנ םילבכ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמצפמב      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.3.185
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 36 ךתחבX ר"ממ  

    395.00    15.80    25.00 .ל"נכ רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.3.220
    )EPLX(  גוסמYX2N  5 ךתחבX61 ר"ממ  

  3,520.00    44.00    80.00 .ל"נכ רטמ   
      
הקראה      
      
תורעה      
      
.324080 ףיעס 80 טרפמ יפל      
      
י"ע לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
רוביח בייחי וכותיח וכותיח אלל  ולופיק      
. ןלבקה ידי לע דלוודקב      
      
      
      

 11,672.60 3.80.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../090 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     090 דחואמ םלש הפצמ

011-901 םישרגמ ןיב 205 פ''צש 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 11,672.60 מהעברה      

      
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.3.485
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

  1,760.00    22.00    80.00 .לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
      
ןוטב תחוש תללוכה הקראה תדורטקלא     08.3.510
ןוטיבמ הסכימ םע 06 קמועב מ"ס 04 רטוקב      
    521B ןוולוגמ הדלפ טומ תוברל .984 י"ת יפל  
ךילומו  ,רטמ 3  קמועב מ"מ 91 רטוקב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל תשוחנ ר"ממ 05תשנ      
.תיליע תשרב הקראה וא ספא ליית ןיבל      
רוביחב רוחש CVP הטעמ םע ךילומה(      

    799.00   799.00     1.00 'פמוק .)ספאל  
      
תונוש      
      
דוסי תביצח ללוכ םייק דומעל תורבחתיה     08.3.645
םילוורש תסנכה רחאל הביצחה ןוקיתו ןוטבה      

    621.30   621.30     1.00 'פמוק .חוקיפה תשירד יפל ת"ממ תפסות ללוכ  
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.3.665
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

  2,839.80 2,839.80     1.00 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
 17,692.70 םיכילומו םילבכ 3.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 30,601.10 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
קובץ: 309   .../091 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     091 דחואמ םלש הפצמ

011-901 םישרגמ ןיב 205 פ''צש 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  - ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  04 ק ר פ       
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  6.04 ק ר פ  ת ת       
      
02X02 תודימב תבלתשמ ןבאב םיליבש ףוציר     40.6.030
,ע"ש וא "יונ יביתנ" 'בח תרצות הנבי םגד מ"ס      
קודיה ,יקנ םי לוח תבכש ללוכ .  ירכרוכ ןווגב      

  8,820.00    98.00    90.00 .םיטרפו חותיפ תינכת י"פע תיתשו םיעצמ ר"מ   
      
01X01 תודימבו ,ןבל ןווגב ךא ל"נכ     40.6.040
הכרדמ ןיב הדרפה ספו ליבש הצק.מ"ס      

    950.00    95.00    10.00 .תוינחו 'םיליבשל ר"מ   
      
תודימב םיליבשל  ןוטבמ תיננג הפש ןבא     40.6.060
    001X02X01 הדובעה .ההכ םוח ןווגב ,מ"ס  
םיעצמ קודיה ,ןוטב דוסי ,הריפח תללוכ      

  9,800.00    70.00   140.00 .םיטרפו ,חותיפ תינכת י"פע .תיתשו רטמ   
 19,570.00 תוגרדמו םיפוציר 6.04 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  8.04 ק ר פ  ת ת       
      
תכתמ רוניצמ , ינקת שיבכל הנגה הקעמ     40.8.020
לזרבה .חודיקב ןוטבל ןגועמ 5.1" יבועב      
תינכת י"פע .lar 2001 ןווגב עובצו ןוולוגמ      

  3,360.00   210.00    16.00 .םיטרפו חותיפ רטמ   
      
" תרבח תרצות "לג " םגד הללצה הלוגרפ     40.8.030
ןווגב ,ע"שוא 8797ט"קמ "אכירא םחש      
     2001lar  .הבכרהו הלבוה תללוכ הדובעה  

 60,000.00 10,000.00     6.00 ןרצי תוארוה יפל 'חי   
      
םחש תרבח תרצות לטניא םגד הבישי לספס     40.8.040
ןווגב לזרב ,ע"ש וא 8701 ט"קמ אכירא      
    2001lar  .יפל הבכרהו הלבוה תללוכ הדובעה  

 13,800.00 2,300.00     6.00 ןרצי תוארוה 'חי   
      
םחש" 'בח 'צות 7772 ט"קמ גומלא םגד היזרב     40.8.055

  5,170.00 5,170.00     1.00 .ע"שא "אכירא 'חי   
      
, 51/021/021 תודימב  ץעל המוג םוחית ןבא      40.8.130
טקמ ןיעידומ םגד םיעוביר תררוחמ      
'בח תרצות . מ"ס 08 ימינפ רטוק 11015411,      
קודיה ,ןוטב בגו  דוסי ללוכ .ע"ש וא גנוטיא      
,'מ 1 קמועב רוב תריפח ללוכ ,תיתשו םיעצמ      
חותיפ תינכת י"פע .הליתשל ןג תמדאב יולימו      

  1,560.00   390.00     4.00 .םיטרפו 'חי   
      
      
      
      

 83,890.00 8.04.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../092 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     092 דחואמ םלש הפצמ

011-901 םישרגמ ןיב 205 פ''צש 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 83,890.00 מהעברה      

      
      
לחשומ דב יוריקו תכתמ ידומעמ הללצה ןקתמ     40.8.170
וא "תוגספ ינקתמ" 'בח תרצות .לזרב תורוניצב      
דבה ינווג 2001LAR םידומעה ןווג .ע"ש      
טרפמו חותיפ תינכת י"פע .רופאו תלכתב      

 31,500.00   210.00   150.00 .ןרצי ר"מ   
115,390.00 תונוש תודובע 8.04 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  9.04 ק ר פ  ת ת       
      
םיעושעש תרצות 671E יציפק הריס עונפוא     40.9.565

  5,821.00 5,821.00     1.00 .ע"ש וא טרופסו 'חי   
      
תרצות 012E םגד םי בלכ יציפק דרו הלע     40.9.566

  7,938.00 7,938.00     1.00 .ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'חי   
      
םיעושעש תרצות 413E םגד תוטועפל ןקתמ     40.9.573

  5,292.00 5,292.00     1.00 .ע"ש וא טרופסו 'חי   
      
בשומ + רופיצל ןק בשומ םע תשלושמ הדנדנ     40.9.578
OTC-613E םגד תוטועפל בשומ + םירגובל      

 30,581.00 30,581.00     1.00 .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 'חי   
      
תוברל יטטניס אשד ןוילע יופיצב שימג חטשמ     40.9.816
ימוג יחטשמל ףילחתכ , המילב תוטלפ      
POT YALP" גוסמ , םיקחשמ ינקתמב      
    TRAMS", ללוכ ע"ש וא "זוע אשד" תרצות  
דימע אשדה .תמייק תיתשת לע הנקתה      
.עבצ תקיחשבו V.U. תנירק ,תיזיפ הקיחשב      

 31,500.00   210.00   150.00 .םינש 5-ל תוירחאו םינקתה ןוכמ רושיא ללוכ ר"מ   
 81,132.00 תונוש תודובע 9.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

216,092.00 חותיפ - תוגרדמו םיפוציר 04 כ"הס  
קובץ: 309   .../093 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     093 דחואמ םלש הפצמ

011-901 םישרגמ ןיב 205 פ''צש 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ה י ק ש ה  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.1.030

  1,150.00    23.00    50.00 6 גרד מ"מ 05 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.1.040

  3,200.00    16.00   200.00 6 גרד מ"מ 04 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.1.045

  1,300.00    13.00   100.00 6 גרד מ"מ 23 רטוקב והשלכ רטמ   
      

    900.00     9.00   100.00 ל"נכ 4 גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רווניצ רטמ  41.1.050
      

  1,000.00     5.00   200.00 ל"נכ 4 גרד מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.1.060
      
רטוקב ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש     41.1.070
תוילרגטניא וק תופטפט 9 אשונ מ"מ 61      

    170.00    10.00    17.00 .'מ 3 החולשה ךרוא .תותסוותמ 'חי   
      
6 דע הרתמהל ע"ש וא "רטנאה" גוזמ ריטממ     41.1.130
פ"ע רוביחו החנה ,תרנצל םירוביח ללוכ 'מ      

    700.00    70.00    10.00 .ןרצי תוארוה 'חי   
  8,420.00 היקשה 1.14 כ"הס  

      
ן ו נ י ג  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
,רטיל 52 םיצע לדוג .םיצע תעיטנו הקפסא     41.2.010
הדובעה .'מ 07.1 .נימ הבוגב ,םיפנע יבצועמ      
יחטש סוסיר ,עקרק תנכה תדובע תללוכ      
עוציבל שורדה לכו ,לוביזו ןושיד ,ןוניגה      

  2,500.00   250.00    10.00 .העיטנה תודובע 'חי   
      
2" עזג רטוק - 8 לדוג .םיצע תעיטנו הקפסא     41.2.020
הבוג ,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ      
. רטיל 05 דכב הפיו חתופמ ,'מ 02.2 ילמינימ      
סוסיר ,עקרק תנכה תדובע תללוכ הדובעה      
עוציבל שורדה לכו ,לוביזו ןושיד ,ןוניגה יחטש      

  3,290.00   470.00     7.00 .העיטנה תודובע 'חי   
      

  6,000.00    30.00   200.00 היוקוק אשד ידברמ ר"מ  41.2.030
      
הדובעה רטיל 1 ילכ לדוגב .םיחישו יוסיכ יחמצ     41.2.035
ןושיד ,ןוניגה יחטש סוסיר ,עקרק תנכה תללוכ      

  1,200.00    12.00   100.00 .הליתשה תודובע עוציבל שורדה לכו ,לוביזו 'חי   
      
הדובעה רטיל 3 ילכ לדוגב .םיחישו יוסיכ יחמצ     41.2.050
ןושיד ,ןוניגה יחטש סוסיר ,עקרק תנכה תללוכ      

  1,500.00    15.00   100.00 .הליתשה תודובע עוציבל שורדה לכו ,לוביזו 'חי   
 14,490.00 2.14.70 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 309   .../094 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     094 דחואמ םלש הפצמ

011-901 םישרגמ ןיב 205 פ''צש 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 14,490.00 מהעברה      

      
      
רטיל 01 ילכ לדוגב .םיחישו יוסיכ יחמצ     41.2.060
יחטש סוסיר ,עקרק תנכה תללוכ הדובעה      
עוציבל שורדה לכו ,לוביזו ןושיד ,ןוניגה      

    600.00    30.00    20.00 .הליתשה תודובע 'חי   
      

    170.00    10.00    17.00 .םיצעל הכימת תוטומ תנקתהו הקפסא 'חי  41.2.070
 15,260.00 ןוניג 2.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 23,680.00 היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס  
קובץ: 309   .../095 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     095 דחואמ םלש הפצמ

011-901 םישרגמ ןיב 205 פ''צש 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
וא תימוקמ תיננג המדאב ןוניג יחטש יופיח     51.2.040
יופיחה חטשל המדאה תלבוה ללוכ ,תאבומ      

  5,400.00    60.00    90.00 .ןוניגה יחטשב מ"ס 04 לש הבכשב הרוזיפו ק"מ   
  5,400.00 רפע תודובע 2.15 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
קודיה ללוכ, םינקתמו םיליבשל  , 'א גוס עצמ     51.3.010

  5,750.00   115.00    50.00 .מ"ס 02 יבועב הבכשב שרדנה פ"ע ק"מ   
      
מ"מ05\6 ןליתאילופמ םילוורש תחנהו הקפסא     51.3.020
רוביחלו ,למשח ירוביחו היקשה תרנצ תלבוהל      
טוח תוברל ,למשח תשרל היקשהה בשחמ      

    250.00    25.00    10.00 .ןולינמ הלחשה רטמ   
  6,000.00 תויתשתו םיעצמ 3.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 11,400.00 חותיפ םישיבכ 15 כ"הס  
281,773.10 011-901 םישרגמ ןיב 205 פ''צש כ"הס

קובץ: 309   .../096 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     096 דחואמ םלש הפצמ

ןוחטיב ךרד פ''צש 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2 ק ר פ  20 ק ר פ       
      
1.2 ק ר פ  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
דדמנ( 'מ 0.4 דע הבוגב ,דבוכ - םיכמות תוריק     02.1.020
,)םינוילע חותיפ ינפ דעו דוסי תיתחתמ      
ןבאה .ןוטב בגו דחא דצמ ןבאמ םיבכרומ      
ןוטבה גוס .םיכבדנב ,תתתוסמ שיטלט דוביעב      
,דוסי ,תושורדה הריפחה 'בע לכ :ללוכ .02-ב      
םע ןוטבמ ריק שאר דוביע ,םירפת ,םיזקנ      
זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו תוזאפ      

 76,750.00   614.00   125.00 שק ,זוקינ תעירי/השבי הינבמ ק"מ   
 76,750.00 1.2 קרפ 1.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 76,750.00 2 קרפ 20 כ"הס  
קובץ: 309   .../097 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     097 דחואמ םלש הפצמ

ןוחטיב ךרד פ''צש 80 הנבמ
      

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

    660.00    13.20    50.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
יולימו תוריפח      
      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
.רוניצ ללוכ אל      
      
.51080,41080 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      
םילכב  םילבכ תולעת הביצח וא/ו הריפח     08.1.310
4"  לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב      
    C.V.P תוכרעמ םע תולטצה תודוקנב חישק  

  1,630.00    32.60    50.00 .למשחה קוח יפל תורחא תאירק רטמ   
      
תודוסי      
      

  2,290.00 1.80.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../098 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     098 דחואמ םלש הפצמ

ןוחטיב ךרד פ''צש 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,290.00 מהעברה      

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

  1,597.20   532.40     3.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
  3,887.20 תויתשת תודובע 1.80 כ"הס  

      
ם י ל י ב ו מ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
      
      
      
      

2.80.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 309   .../099 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     099 דחואמ םלש הפצמ

ןוחטיב ךרד פ''צש 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עבורמ ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע      
תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט וכרוא לכל דיחא      
,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע ,דוסי      
םירזיבאה לכו םירזיבא יאת 2 הנכה      
ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהלםירדה      
לעב דומעה רחבנה הרואתה ףוגל םיאתתש      
תוברל תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח      
.דנז לווש      
      
,וטנ רטמ 4 הבוגב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.2.195
תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח לעב      
    5151X םאתהב ל"נכ  . מ"מ 4 ןפוד יבוע מ"ס  

  5,858.10 1,952.70     3.00 'פמוק 091.2.8 הרעהל  
  5,858.10 םיליבומ 2.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
    T.O.C -ו  C.O.C ןלבקה לע הבוח הלח  
יפוג ןאובי/ןרצימ חולשמ תדועת גיצהל      
הרואת יפוג תשיכר לע םידיעמ הרואתה      
לש הקידב תדועת הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא      
תדועתו םיקפמה םיפוגל םינקתה ןוכמ      
      
ץוח תרואתל םיסנפ      
      
      
      
      
      
      
      
      

3.80.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 309   .../100 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     100 דחואמ םלש הפצמ

ןוחטיב ךרד פ''צש 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ע קפוסמ CEA תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.3.040
PT LS ןברואLATI 2O  םגד  סרבינוי מ.ש      
    05W  דעוימ דילח יתלב יתכתמ רמוחמ  
תילמינימ הנגה תגרד   תימי הריואב הנקתהל      
    44PI55ו ילמשח קלחPI תקופת .יטפוא קלח  
0003 רוא ןווג ןמול 0007מ תחפת אלש רוא      
הנקתהב םיליבשל המיאתמ הקיטפוא ןיולק      
סנפל דעו שגממ  רוביח ללוכ'מ 4 דומע לע פוט      

  5,100.00 1,700.00     3.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה םירזיבאה לכו  
      
םישגמ      
      
הבכו  ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.3.150
ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ      
םע א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
תורונ 1 ל דעוידחא לודומ לעב(  ספא קותינ      
י"ת  יפל  םיעבצב  םיקדהמ טוו 07 - 004 לש      
.ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ      

    718.20   239.40     3.00 'פמוק יטווחמו  
      
תשוחנ םילבכ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמצפמב      
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.3.220
    )EPLX(  גוסמYX2N  5 ךתחבX61 ר"ממ  

  2,640.00    44.00    60.00 .ל"נכ רטמ   
      
הקראה      
      
תורעה      
      
.324080 ףיעס 80 טרפמ יפל      
      
י"ע לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
רוביח בייחי וכותיח וכותיח אלל  ולופיק      
. ןלבקה ידי לע דלוודקב      
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.3.485
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

  1,320.00    22.00    60.00 .לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
      
תונוש      
      

  9,778.20 3.80.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../101 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     101 דחואמ םלש הפצמ

ןוחטיב ךרד פ''צש 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,778.20 מהעברה      

      
      
דוסי תביצח ללוכ םייק דומעל תורבחתיה     08.3.645
םילוורש תסנכה רחאל הביצחה ןוקיתו ןוטבה      

    621.30   621.30     1.00 'פמוק .חוקיפה תשירד יפל ת"ממ תפסות ללוכ  
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.3.665
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

  2,839.80 2,839.80     1.00 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
 13,239.30 םיכילומו םילבכ 3.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 22,984.60 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
קובץ: 309   .../102 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     102 דחואמ םלש הפצמ

ןוחטיב ךרד פ''צש 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
דע יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
םינבאב  רצח ם"יפצשל םיליבש ףוציר     40.1.193
עבצ ספסוחמ רמגב ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ      
יפל ע"וש וא 02/02 ,02/01 ,תינבלמ גוסמ      

  5,670.00    81.00    70.00 . תינכת ר"מ   
      
02/001/01 תודימב תוכרדמל המורט ןג ןבא     40.1.700
תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה(  .רופא ןווגב מ"ס      

  2,904.00    48.40    60.00 )ןוטב רטמ   
  8,574.00 1.04 קרפ 1.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  8,574.00 04 קרפ 04 כ"הס  
קובץ: 309   .../103 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     103 דחואמ םלש הפצמ

ןוחטיב ךרד פ''צש 80 הנבמ
      

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

  4,080.00    51.00    80.00 .םיננכותמ םיהבג יפל ןוניגה חטשב רושייו ק"מ   
  4,080.00 1.14 קרפ 1.14 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
הריפח םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
םירוביחה לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו      
,הדובעה עוציבל םישרדנה םירזיבאהו      
תתהתרנצה ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ      
ירזיבאב אלו דמצמב ויהי תיעקרק לעו תיעקרק      
.ןש      
      

    500.00     5.00   100.00 . 4 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.015
      

    900.00     9.00   100.00 . 4 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.025
      

  1,200.00    12.00   100.00 . 4 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.030
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.2.140
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 6.1-3.2 ,ע"ש וא ןד ןענ      

  1,200.00     6.00   200.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

    600.00    30.00    20.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.2.160
  4,400.00 2.14 קרפ 2.14 כ"הס  

      
3.14 ק ר פ  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע שרדנה ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     41.3.070
חקפמהמ רושיא לבקל שי .חקפמה / ןנכתמה      
םילופיטה לכ תא ללוכ ריחמה .אשדה רוקמ לע      
,עקרק יקיזמ תרבדה - הליתש םורט םישרדנה      
םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל שאר ינשד      
םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש רחאל      

  2,000.00    20.00   100.00 .הצרמה ינושידו ר"מ   
      
לכימ ,1 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא.     41.3.080

    525.00     3.50   150.00 תויסוכ ,ק"מס 521 חפנב 'חי   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.3.110

  1,600.00    16.00   100.00 .תיקש וא  ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      
      
      

  4,125.00 3.14.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../104 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     104 דחואמ םלש הפצמ

ןוחטיב ךרד פ''צש 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,125.00 מהעברה      

      
      
רטיל 6 - 5 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.3.120

  3,300.00    33.00   100.00 .לכימ חפנ 'חי   
      
עזג רטוק - 7 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.3.155
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס02 דודמ 5.1-1''      
חפנב לכיממ . הפיו חתופמ ,'מ 2 ילמינימ הבוג      

  5,600.00   280.00    20.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 52 'חי   
 13,025.00 3.14 קרפ 3.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 21,505.00 14 קרפ 14 כ"הס  
קובץ: 309   .../105 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     105 דחואמ םלש הפצמ

ןוחטיב ךרד פ''צש 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
24 ק ר פ  24 ק ר פ       
      
2.24 ק ר פ  2.24 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,תכתמ וא ץע+םורט ןוטבמ לספס     42.2.030
הבישיה חטשמ  .מ"ס 97 הבוגו מ"ס 502/76      
ןוטבה .מ"ס 5.5 יבועב ץע תוחולמ תנעשמהו      

  3,672.00 1,224.00     3.00 .טילונרג רמגב 'חי   
      
חול םע םישנא 4 ל תעבורמ הבישי תכרעמ     42.2.090
תוברל  01/58/58 תשטולמ הקייאזוממ קחשמ      

  7,098.00 3,549.00     2.00 'פמוק . מ"ס 53/53 ןוטב יבשומ  
 10,770.00 2.24 קרפ 2.24 כ"הס  

      
4.24 ק ר פ  4.24 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגב מ"ס 54 רטוק ןוטבו ץע יושע ןותפשא     42.4.040
לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ ,עבורמ וא מ"ס 56      

  1,144.00 1,144.00     1.00 .הטסוריינ הסכמו  ןוולוגמ חפמ 'חי   
      
םירומיגב םורט ןוטבמ לילג תרוצב היזרב     42.4.070
רטוקב תקוש 'וכו ירכרוכ ,טילונרג ןוגכ םינוש      
ןגומ ןצחל זרב ללוכ מ"ס 001 הבוגב מ"ס 53      

  2,915.00 2,915.00     1.00 'פמוק .)ילאדנו יטנא(  
  4,059.00 4.24 קרפ 4.24 כ"הס  

      
6.24 ק ר פ  6.24 ק ר פ  ת ת       
      
ררוחמ חפמ יוריק םע הדלפ יליפורפמ הלוגרפ     42.6.020

 54,640.00 1,366.00    40.00 .טרפ יפל ר"מ   
 54,640.00 6.24 קרפ 6.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 69,469.00 24 קרפ 24 כ"הס  
קובץ: 309   .../106 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     106 דחואמ םלש הפצמ

ןוחטיב ךרד פ''צש 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
44 ק ר פ  44 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ 'מ 02.1 הבוגב תבצועמ  הכבס רדג     44.1.020
ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל רונתב העובצו      

 19,755.00   395.10    50.00 . ןוטב תפצר / המדאב תודוסי וא רטמ   
 19,755.00 1.44 קרפ 1.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,755.00 44 קרפ 44 כ"הס  
קובץ: 309   .../107 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     107 דחואמ םלש הפצמ

ןוחטיב ךרד פ''צש 80 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  2.15 ק ר פ  ת ת       
      

 11,600.00    29.00   400.00 .ק"מ 000,01 דע עלסב הביצח ק"מ  51.2.090
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.2.160

  1,080.00     2.70   400.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
 12,680.00 2.15 קרפ 2.15 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב תובכשב רזופמ   'א גוס עצמ     51.3.121
קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס 51 -מ הבכש      
דייפידומ יפל 001% לש רקובמ קודיהב      

  2,790.00    93.00    30.00 .וטשאא ק"מ   
  2,790.00 3.15 קרפ 3.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 15,470.00 15 קרפ 15 כ"הס  
234,507.60 ןוחטיב ךרד פ''צש כ"הס

קובץ: 309   .../108 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     108 דחואמ םלש הפצמ

251-941 םישרגמ דיל 205 פ''צש 90 הנבמ
      

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

  5,100.00    51.00   100.00 .םיננכותמ םיהבג יפל ןוניגה חטשב רושייו ק"מ   
  5,100.00 1.14 קרפ 1.14 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  2.14 ק ר פ  ת ת       
      

  1,000.00     5.00   200.00 . 4 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.015
      

  1,800.00     9.00   200.00 . 4 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.025
      

  1,200.00    12.00   100.00 . 4 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.030
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.2.140
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 6.1-3.2 ,ע"ש וא ןד ןענ      

  1,200.00     6.00   200.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

    450.00    30.00    15.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.2.160
  5,650.00 2.14 קרפ 2.14 כ"הס  

      
3.14 ק ר פ  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
לכימ ,1 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא.     41.3.080

  1,400.00     3.50   400.00 תויסוכ ,ק"מס 521 חפנב 'חי   
      
לכימ , 3 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.3.100

  2,400.00     8.00   300.00 .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
רטוק - 8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     41.3.165
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ 5.2-2'' עזג      
.הפיו חתופמ ,'מ 2 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 05 חפנב לכיממ      

  5,700.00   380.00    15.00 .ריחמ ותואב 'חי   
  9,500.00 3.14 קרפ 3.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 20,250.00 14 קרפ 14 כ"הס  
קובץ: 309   .../109 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     109 דחואמ םלש הפצמ

251-941 םישרגמ דיל 205 פ''צש 90 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
24 ק ר פ  24 ק ר פ       
      
2.24 ק ר פ  2.24 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,תכתמ וא ץע+םורט ןוטבמ לספס     42.2.030
הבישיה חטשמ  .מ"ס 97 הבוגו מ"ס 502/76      
ןוטבה .מ"ס 5.5 יבועב ץע תוחולמ תנעשמהו      

  3,672.00 1,224.00     3.00 .טילונרג רמגב 'חי   
  3,672.00 2.24 קרפ 2.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  3,672.00 24 קרפ 24 כ"הס  
 23,922.00 251-941 םישרגמ דיל 205 פ''צש כ"הס

קובץ: 309   .../110 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     110 דחואמ םלש הפצמ

םייונב םישרגמ דיל 205 פ''צש 01 הנבמ
      

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

 10,200.00    51.00   200.00 .םיננכותמ םיהבג יפל ןוניגה חטשב רושייו ק"מ   
 10,200.00 1.14 קרפ 1.14 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  2.14 ק ר פ  ת ת       
      

  1,000.00     5.00   200.00 . 4 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.015
      

    900.00     9.00   100.00 . 4 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.025
      

  2,400.00    12.00   200.00 . 4 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.030
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.2.140
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 6.1-3.2 ,ע"ש וא ןד ןענ      

  3,000.00     6.00   500.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

    900.00    30.00    30.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.2.160
  8,200.00 2.14 קרפ 2.14 כ"הס  

      
3.14 ק ר פ  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
לכימ ,1 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא.     41.3.080

  1,750.00     3.50   500.00 תויסוכ ,ק"מס 521 חפנב 'חי   
      
לכימ , 3 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.3.100

  3,200.00     8.00   400.00 .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
רטוק - 8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     41.3.165
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ 5.2-2'' עזג      
.הפיו חתופמ ,'מ 2 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 05 חפנב לכיממ      

  5,700.00   380.00    15.00 .ריחמ ותואב 'חי   
 10,650.00 3.14 קרפ 3.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 29,050.00 14 קרפ 14 כ"הס  
קובץ: 309   .../111 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     111 דחואמ םלש הפצמ

םייונב םישרגמ דיל 205 פ''צש 01 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
24 ק ר פ  24 ק ר פ       
      
2.24 ק ר פ  2.24 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,תכתמ וא ץע+םורט ןוטבמ לספס     42.2.030
הבישיה חטשמ  .מ"ס 97 הבוגו מ"ס 502/76      
ןוטבה .מ"ס 5.5 יבועב ץע תוחולמ תנעשמהו      

  4,896.00 1,224.00     4.00 .טילונרג רמגב 'חי   
  4,896.00 2.24 קרפ 2.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  4,896.00 24 קרפ 24 כ"הס  
 33,946.00 םייונב םישרגמ דיל 205 פ''צש כ"הס

קובץ: 309   .../112 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     112 דחואמ םלש הפצמ

ןוחטיב ךרד 11 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ם י ד ס מ  ,ת ו ד ו ס י  ,ם י ע צ מ  1.20 ק ר פ  ת ת       
ד ו ס י  י ד ו מ ע ו       
      
דדמנ( 'מ 0.4 דע הבוגב ,דבוכ - םיכמות תוריק     02.1.020
דדמנ( 'מ 0.4 דע הבוגב ,דבוכ - םיכמות תוריק      
,)םינוילע חותיפ ינפ דעו דוסי תיתחתמ      
ןבאה .ןוטב בגו דחא דצמ ןבאמ םיבכרומ      
ןוטבה גוס .םיכבדנב ,תתתוסמ שיטלט דוביעב      
,דוסי ,תושורדה הריפחה 'בע לכ :ללוכ .02-ב      
םע ןוטבמ ריק שאר דוביע ,םירפת ,םיזקנ      
זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו תוזאפ      
יכמות תוריק .שק ,זוקינ תעירי/השבי הינבמ      

890,300.00   614.00 1,450.00 ןוחטיב ךרד ק"מ   
      
ינש דצב ןבא תיינב רובע דבוכ תוריקל תפסות     02.1.060

 60,600.00   202.00   300.00 .)םינפ וד( ריקה לש ר"מ   
950,900.00 דוסי ידומעו םידסמ ,תודוסי ,םיעצמ 1.20 כ"הס  

      
2.2 ק ר פ  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןבאמ .מ"ס 04 לש ללוכ יבועב "ןויקינ" רדג ריק     02.2.030
ןוטבה גוס .לוחיכ ללוכ )תעקובמ( "ימאח"      
ריקה דוסיל הריפח ,ןויז ללוכ ריחמה .03-ב      
דע םינפ וד יופיצ ,רזוח יולימ ,דוסיה תקיציו      
,תוזאפ םע ןוטבמ ךבדנ ,ינשה דצב מ"ס 52      
דדמייו מ"ס 06 דע ריקה הבוג ,םיזקנ ,םירפת      

 41,600.00   520.00    80.00 .טרפ יפל לכה .הכרדמ/יפוס עקרק סלפממ ר"מ   
 41,600.00 2.2 קרפ 2.20 כ"הס  

      
6.2 ק ר פ  6.20 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 2 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     02.6.060

 24,800.00    15.50 1,600.00 .םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      
תוריק בגב תנקתומ ,מ"מ 9 יבועב זוקינ תעירי     02.6.080

 38,400.00    24.00 1,600.00 .עלס ינפ לע וא ר"מ   
 63,200.00 6.2 קרפ 6.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,055,700.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: 309   .../113 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     113 דחואמ םלש הפצמ

ןוחטיב ךרד 11 הנבמ
      

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

  4,488.00    13.20   340.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.1.140
ןומיס  מ"מ 5.3 ןפוד יבועב  מ"מ 011 רטוק      
טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק רב      

  1,056.00    26.40    40.00 . ינקת ןומיס רטמ   
      
יולימו תוריפח      
      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
.רוניצ ללוכ אל      
      
.51080,41080 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      

  5,544.00 1.80.11 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../114 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     114 דחואמ םלש הפצמ

ןוחטיב ךרד 11 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,544.00 מהעברה      

      
      
םילכב  םילבכ תולעת הביצח וא/ו הריפח     08.1.310
4"  לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב      
    C.V.P תוכרעמ םע תולטצה תודוקנב חישק  

 11,736.00    32.60   360.00 .למשחה קוח יפל תורחא תאירק רטמ   
      
תודוסי      
      
יגרב תוברל ,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי      
שרדנכ רבעמ ילוורשו דוסי תקראהו דוסי      
.עוציבה יטרפב      
      
תרכשה  ןלבקה ח"ע עוציב ןונכת ללוכ ףיעסה      
םושר רוטקורטסנוקו סוסיב סדנהמ יתורש      
לש תודוסי ןונכתב ןויסינ לעב םינבמ רודמב      
לבקיילשי ןקת לע םינותנה תא ,רואמ ידומע      
.למשחה ןנכתמ ךרד םידומעה ןרצימ ןלבקה      
      
תנכה ,רובה לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש      
ראש לכו דוסי תקראה םיכתורמו םירבוחמ      
.טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה      
.עוציב טרפ יפל .25080 ףיעס 80 טרפמפל      
      
ןוטבמ קוצי 'מ 5-4 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.1.440
תקראה ללוכ .מ"ס 08/06/06 תודימב 03 - ב      

  9,050.80   532.40    17.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
      
ןוחטיב תרואת      
      
הריפח ללוכ רטמ 01 הבוגב )קורי(  ץע דומע     08.1.595
תביצח ,הריפחה יולימ ,דוסיה רוב תביצחו      
לכ  רופסימ  ללוכ,טולישו קוזיח  ,דומעה      
תורפס  י"ע  םישדחה םידומעה      
רדג תרואת רובע ל"נה .דומעל תודמצותכתממ      

 40,011.90   975.90    41.00 'פמוק ן.תינמז הרואת וא/וםיירפכ םיבושיל ןוחטב  
      
ירזיבא לכ תללוכ ר"ממ 52*4 ם"את תשר     08.1.605
רוביח ללוכ  לכה םרזה יקדהמו םישורדה רזעה      
ןגומ  למשח ןוחול ךרד הרואתה ףוגל הנזהה      
א"ק01זרפמא 6 יבטוק-וד ת"מאמ תוברל םימ      
רוניצ ךרד לחשומ ר"ממ 3X4 לבכ תוברל      
תשרה ןיב תוחפל ר"ממ 91 חישק יטסלפ      

 75,180.00    53.70 1,400.00 .ר"ממ 35.2X לבכו ןוחולל רטמ   
      
תביצח ללוכ  רמ"מ 05 רטוקב לופכ הדלפ ןגוע     08.1.610
ראש לכו ןומיס  ,קוזיח ,ןדא ,יוסיכ ,רוב      

  3,907.20   488.40     8.00 'פמוק .הנקתהל  םישורדה  םירזיבאהו תודובע  
      

145,429.90 1.80.11 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../115 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     115 דחואמ םלש הפצמ

ןוחטיב ךרד 11 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
145,429.90 מהעברה      

      
      
ללוכ  'מ 5.8 הבוגב ץע דומעל ןעשמ דומע     08.1.615

 16,779.00   799.00    21.00 'פמוק .טלפמוק ךמתנה דומעב 'וכו גרוב ,טומ ,ןדא  
      
ףרועה דוקיפ י"ע רשואמ דל ןוחטב תרואת ףוג     08.1.635
ללוכ SSALC II  לופכ דודיב 45PI םימ ןגומ       
שרדנה לכו תילרגטניא עורז ,הנגה תשר      

 32,400.00 1,350.00    24.00 'פמוק .סנפה לש תינקית הלעפהל  
      
תרואתל תמייק רואמ תזכרמל תורבחתה     08.1.645
ןכ ומכ ,טוויחבו  חולב םייוניש תוברל ןוחטב      
תפסוה וא םימוגפ םיטנמלא תפלחהו טולישב      

    621.30   621.30     1.00 'פמוק . השירד יפל.טלפמוק לכה םישדח  
      
ביבס הביצח הריפח ללוכ םייק ץע דומע קוריפ     08.1.650
ותומלשב עקרקהמ ותפילשו דומעה דוסי      

  3,908.00   195.40    20.00 'פמוק .ןימזמל ותריסמ ךרוצל וא .רזוח שומישל  
      
םאתהב ןוחטב תרואתל הקראה תחוש     08.1.700
תורבחתה ללוכ ר"עקפ טרפמ תושירדל      
םע תשוחנ 53 דיג םע דומע לע הדירי ,דומעב      
את .דומעה לש םינותחת 'מ 2ב יוסיכ      
הדורטקלא ,הסכמ ללוכהקראה תדורטקלאל      

  5,950.00   850.00     7.00 'פמוק .טלפמוק לכהו תשוחנ 'מ 3 ךרואב  
205,088.20 תויתשת תודובע 1.80 כ"הס  

      
ם י ל י ב ו מ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      

2.80.11 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 309   .../116 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     116 דחואמ םלש הפצמ

ןוחטיב ךרד 11 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עבורמ ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע      
תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט וכרוא לכל דיחא      
,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע ,דוסי      
םירזיבאה לכו םירזיבא יאת 2 הנכה      
ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהלםירדה      
לעב דומעה רחבנה הרואתה ףוגל םיאתתש      
תוברל תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח      
.דנז לווש      
      
,וטנ רטמ 4 הבוגב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.2.195
תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח לעב      
    5151X םאתהב ל"נכ  . מ"מ 4 ןפוד יבוע מ"ס  

 33,195.90 1,952.70    17.00 'פמוק 091.2.8 הרעהל  
 33,195.90 םיליבומ 2.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
    T.O.C -ו  C.O.C ןלבקה לע הבוח הלח  
יפוג ןאובי/ןרצימ חולשמ תדועת גיצהל      
הרואת יפוג תשיכר לע םידיעמ הרואתה      
לש הקידב תדועת הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא      
תדועתו םיקפמה םיפוגל םינקתה ןוכמ      
      
ץוח תרואתל םיסנפ      
      
      
      
      
      
      
      
      

3.80.11 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 309   .../117 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     117 דחואמ םלש הפצמ

ןוחטיב ךרד 11 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ע קפוסמ CEA תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.3.040
PT LS ןברואLATI 2O  םגד  סרבינוי מ.ש      
    05W  דעוימ דילח יתלב יתכתמ רמוחמ  
תילמינימ הנגה תגרד   תימי הריואב הנקתהל      
    44PI55ו ילמשח קלחPI תקופת .יטפוא קלח  
0003 רוא ןווג ןמול 0007מ תחפת אלש רוא      
הנקתהב םיליבשל המיאתמ הקיטפוא ןיולק      
סנפל דעו שגממ  רוביח ללוכ'מ 4 דומע לע פוט      

 42,500.00 2,500.00    17.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה םירזיבאה לכו  
      
םישגמ      
      
הבכו  ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.3.150
ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ      
םע א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
תורונ 1 ל דעוידחא לודומ לעב(  ספא קותינ      
י"ת  יפל  םיעבצב  םיקדהמ טוו 07 - 004 לש      
.ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ      

  4,069.80   239.40    17.00 'פמוק יטווחמו  
      
תשוחנ םילבכ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמצפמב      
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.3.220
    )EPLX(  גוסמYX2N  5 ךתחבX61 ר"ממ  

 18,700.00    44.00   425.00 .ל"נכ רטמ   
      
הקראה      
      
תורעה      
      
.324080 ףיעס 80 טרפמ יפל      
      
י"ע לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
רוביח בייחי וכותיח וכותיח אלל  ולופיק      
. ןלבקה ידי לע דלוודקב      
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.3.485
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

  9,350.00    22.00   425.00 .לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
      
      
      

 74,619.80 3.80.11 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../118 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     118 דחואמ םלש הפצמ

ןוחטיב ךרד 11 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 74,619.80 מהעברה      

      
      
ןוטב תחוש תללוכה הקראה תדורטקלא     08.3.510
ןוטיבמ הסכימ םע 06 קמועב מ"ס 04 רטוקב      
    521B ןוולוגמ הדלפ טומ תוברל .984 י"ת יפל  
ךילומו  ,רטמ 3  קמועב מ"מ 91 רטוקב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל תשוחנ ר"ממ 05תשנ      
.תיליע תשרב הקראה וא ספא ליית ןיבל      
רוביחב רוחש CVP הטעמ םע ךילומה(      

  1,598.00   799.00     2.00 'פמוק .)ספאל  
      
תונוש      
      
דוסי תביצח ללוכ םייק דומעל תורבחתיה     08.3.645
םילוורש תסנכה רחאל הביצחה ןוקיתו ןוטבה      

  1,242.60   621.30     2.00 'פמוק .חוקיפה תשירד יפל ת"ממ תפסות ללוכ  
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.3.665
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

  2,839.80 2,839.80     1.00 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
 80,300.20 םיכילומו םילבכ 3.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

318,584.30 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
קובץ: 309   .../119 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     119 דחואמ םלש הפצמ

ןוחטיב ךרד 11 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב רתאב קוצי םזג רובע 03-ב ןוטב חטשמ     40.1.050
לכ 8 רטוק תכתורמ לזרב  תשר ללוכ ,מ"ס01      
תוברל קורס ןוטבה ינפ תקלחהו מ"ס 02/02      

  2,126.40   132.90    16.00 .םיקשימ ר"מ   
      
קוצי רוזחמל חטשמ רובע 03-ב ןוטב חטשמ     40.1.051
לזרב  תשר ללוכ ,מ"ס01 יבועב רתאב      
ינפ תקלחהו מ"ס 02/02 לכ 8 רטוק תכתורמ      

  5,980.50   132.90    45.00 .םיקשימ תוברל קורס ןוטבה ר"מ   
      
הפשא חפל חטשמ רובע 03-ב ןוטב חטשמ     40.1.052
לזרב  תשר ללוכ ,מ"ס01 יבועב רתאב קוצי      
ינפ תקלחהו מ"ס 02/02 לכ 8 רטוק תכתורמ      

  2,126.40   132.90    16.00 .םיקשימ תוברל קורס ןוטבה ר"מ   
 10,233.30 1.04 קרפ 1.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 10,233.30 04 קרפ 04 כ"הס  
קובץ: 309   .../120 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     120 דחואמ םלש הפצמ

ןוחטיב ךרד 11 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
44 ק ר פ  44 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ 'מ 02.1 הבוגב תבצועמ  הכבס רדג     44.1.020
ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל רונתב העובצו      

276,570.00   395.10   700.00 . ןוטב תפצר / המדאב תודוסי וא רטמ   
      
םע ףרועה דוקיפ םגד תכתורמ תשר רדג     44.1.050
דומעה ,ןוולוגמ 'מ 53.2 הבוגב לזרב ידומע      
תשר .'מ 3 לוכב קוצי מ"ס 2/04/08 ליפורפמ      

360,360.00   300.00 1,201.20 ..מ"מ 4/051/05 ןוולוגמ רדגה רטמ   
      

144,144.00   120.00 1,201.20 X3 הניטרצנוק תדימריפ רטמ  44.1.190
781,074.00 1.44 קרפ 1.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

781,074.00 44 קרפ 44 כ"הס  
קובץ: 309   .../121 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     121 דחואמ םלש הפצמ

ןוחטיב ךרד 11 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  ת ת  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

  3,380.65     2.50 1,352.26 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
הרבדה ,םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     51.1.100
לוחכ רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל השעית      
,40.40.20.14 דע 00.40.20.14 םיפיעס      
רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל עקרק יוטיחו      

  2,655.20     1.80 1,475.11 50.20.14 ףיעסלוחכ ר"מ   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.1.110

  2,522.52     7.00   360.36 . קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      
תיתשת ,עצמ( תוכרדמו םישיבכ הנבמ קוריפ     51.1.120
.הריהז הריפחב מ"ס 08 דע יבועב )יולימו      

 18,222.75    15.00 1,214.85 ..2 קרפ תת האר ק"מב הדידמל הריפח רובע ר"מ   
 26,781.12 1.15 קרפ תת 1.15 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  ת ת  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.2.060

 37,592.10    25.50 1,474.20 . ק"מ 000,01 ק"מ   
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.2.160

  6,928.74     2.70 2,566.20 .ףושיח/הריפח ר"מ   
 44,520.84 2.15 קרפ תת 2.15 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  ת ת  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
תובכשב רזופמ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.020
קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב      
15 קרפ- יללכה טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ      

 12,922.00    71.00   182.00 .ק"מ 0001 דע )קודיהה ללוכ ריחמה( ק"מ   
      
-מ הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.120
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס 51      

149,730.00    93.00 1,610.00 .וטשאא דייפידומ יפל %001 לש רקובמ ק"מ   
162,652.00 3.15 קרפ תת 3.15 כ"הס  

      
9.15 ק ר פ  ת ת  9.15 ק ר פ  ת ת       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.9.030

    951.13   174.20     5.46 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
      

    951.13 9.15.11 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../122 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     122 דחואמ םלש הפצמ

ןוחטיב ךרד 11 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    951.13 מהעברה      

      
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.9.040

    739.83   135.50     5.46 .דומע אלל 'חי   
  1,690.96 9.15 קרפ תת 9.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

235,644.92 15 קרפ 15 כ"הס  
2,401,236.52 ןוחטיב ךרד כ"הס

קובץ: 309   .../123 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     123 דחואמ םלש הפצמ

הביאש תנחת ךרד + יללכ תוכרדמ 21 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
דע יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
6 יבועב תובלתשמ םינבאב  תוכרדמ ףוציר     40.1.190
,תינבלמ גוסמ עבצ ספסוחמ רמגב ,מ"ס      

368,550.00    81.00 4,550.00 . תינכת יפל ע"וש וא 02/02 ,02/01 ר"מ   
      
רובע תבלתשמ ןבא  ףוציר יפיעסל תפסות     40.1.220

  5,814.00    11.40   510.00 .ןבל עבצ ר"מ   
      
תנעשמו דוסי םיללוכ ןגו הפש ינבא יפיעס      
םינבאל םג ףקת ,)היומס הרוגח( ןוטב      
.תויתשק      
      
02/001/01 תודימב תוכרדמל המורט ןג ןבא     40.1.700
תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה(  .רופא ןווגב מ"ס      

  9,680.00    48.40   200.00 )ןוטב רטמ   
      
םוחית רובע תינועבצ המוטק תיעופיש ןג ןבא     40.1.740
8/1( תלגועמ הניפ תודיחי תוברל 'ודכו תוגורע      
תולעמ 531 תיוז ,תולעמ 09 תיוז,)לגעמ      
דוסי ללוכ ריחמה(.ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות      

 11,090.00   110.90   100.00 )ןוטב תנעשמו רטמ   
      
,ץוח- מ"ס 221 רטוקב לוגע ץעל המוג םוחית     40.1.820
רטוק תוימורט םינבא 5 -מ יושע עבצ ןווגב      

 46,888.00   586.10    80.00 'פמוק .מ"ס 001  ימינפ  
      
סיסב רטוק מ"ס 071 הבוגב תכתממ  ץעל ןגמ     40.1.840

 35,640.00   198.00   180.00 .טרפ יפל רונתב עובצו ןוולוגמ  ,מ"ס 06 'חי   
477,662.00 1.04 קרפ 1.04 כ"הס  

      
3.04 ק ר פ  3.04 ק ר פ  ת ת       
      
יוניבה דרשמ טלש לש הנקתהו הקפסא     40.3.010
תינורבח ןבאמ ,מ"ס 09/56 לדוגב ןוכישהו      
יפל םוקימ .טרפ יפל ריק ג"ע ןקתומ ,הנבל      

  3,549.90 3,549.90     1.00 .תויתוא תעיבצו תותיס תוברל ,תינכת 'חי   
  3,549.90 3.04 קרפ 3.04 כ"הס  

      
      
      
      
      

481,211.90 04 קרפ 04 כ"הס  
קובץ: 309   .../124 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     124 דחואמ םלש הפצמ

הביאש תנחת ךרד + יללכ תוכרדמ 21 הנבמ
      

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

 15,300.00    51.00   300.00 .םיננכותמ םיהבג יפל ןוניגה חטשב רושייו ק"מ   
      
תוברל ק"מ 5.1 קנע יקשב 02-4 רוחש ףוט     41.1.030

 38,935.00   599.00    65.00 .רושייו  רוזיפ ללוכ הלבוה הכר הזירא 'חי   
      
תוברל ק"מ 5.1 קנע יקשב 02-4 םודא ףוט     41.1.040

 33,052.50   508.50    65.00 .רושייו רוזיפ ללוכ הלבוה הכר הזירא 'חי   
      
ק"מ 5.1 קנע יקשב 02-4 יעבט ןווג ףוט     41.1.041

 33,052.50   508.50    65.00 .רושייו רוזיפ ללוכ הלבוה הכר הזירא תוברל 'חי   
120,340.00 1.14 קרפ 1.14 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
הריפח םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
םירוביחה לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו      
,הדובעה עוציבל םישרדנה םירזיבאהו      
תתהתרנצה ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ      
ירזיבאב אלו דמצמב ויהי תיעקרק לעו תיעקרק      
.ןש      
      

    500.00     5.00   100.00 . 4 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.015
      

  4,200.00     7.00   600.00 .  4 גרד  מ"מ 02 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.020
      

    900.00     9.00   100.00 . 4 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.025
      

 18,000.00    12.00 1,500.00 . 4 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.030
      

  2,800.00    14.00   200.00 . 4 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.035
      

  7,350.00    21.00   350.00 . 4 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.040
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.2.140
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 6.1-3.2 ,ע"ש וא ןד ןענ      

 18,600.00     6.00 3,100.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  5,400.00    30.00   180.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.2.160
      

 40,000.00    25.00 1,600.00 .6 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.2.185
      

  4,000.00    40.00   100.00 .6 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.2.195
      

101,750.00 2.14.21 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 309   .../125 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     125 דחואמ םלש הפצמ

הביאש תנחת ךרד + יללכ תוכרדמ 21 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
101,750.00 מהעברה      

      
      
אלל הרטמה וא ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     41.2.310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

  5,648.00 5,648.00     1.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
2" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  1,512.00   756.00     2.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
1" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.385
ןוקלג רוג וא קיטסלפמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה      
ירזיבאו לופינממ תולצפתה ,דרוקר ללוכ      

  1,878.00   313.00     6.00 'פמוק .רוביח  
      
םולב "טיילרוא" 048/2 תכרעמ שארל ןורא     41.2.400
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  1,950.00 1,950.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2/11"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.2.425
יוליג ,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
יפל לכה ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד  
      
RX 1-CD  ויפרוקס םגד הייקשה בשחמ     41.2.445
,ע"וש םגא לסיריא וא, הלורוטומ תרצות      
הלופכ הליענ לעב C - 45  גוסמ הנגה ןוראב      
ללוכ , הייקשהה ןורא לע וא ןוטב תקיצי לע      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .םינש שמחל הללוס  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     41.2.470

  1,400.00   350.00     4.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
יפל 2/11'' רטוקב תינמז הייקשהל הנכה ףוגמ     41.2.522

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .ע"ש וא וייל ןייר זגראב הנגה ללוכ ,טרפ  
125,138.00 2.14 קרפ 2.14 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 309   .../126 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     126 דחואמ םלש הפצמ

הביאש תנחת ךרד + יללכ תוכרדמ 21 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
3.14 ק ר פ  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
לכימ ,1 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא.     41.3.080

  8,750.00     3.50 2,500.00 תויסוכ ,ק"מס 521 חפנב 'חי   
      
לכימ , 3 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.3.100

  4,000.00     8.00   500.00 .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.3.110

  9,600.00    16.00   600.00 .תיקש וא  ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      
רטיל 6 - 5 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.3.120

  6,600.00    33.00   200.00 .לכימ חפנ 'חי   
      
עזג רטוק - 7 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.3.155
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס02 דודמ 5.1-1''      
חפנב לכיממ . הפיו חתופמ ,'מ 2 ילמינימ הבוג      

 16,800.00   280.00    60.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 52 'חי   
      
רטוק - 8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     41.3.165
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ 5.2-2'' עזג      
.הפיו חתופמ ,'מ 2 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 05 חפנב לכיממ      

 26,600.00   380.00    70.00 .ריחמ ותואב 'חי   
 72,350.00 3.14 קרפ 3.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

317,828.00 14 קרפ 14 כ"הס  
קובץ: 309   .../127 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     127 דחואמ םלש הפצמ

הביאש תנחת ךרד + יללכ תוכרדמ 21 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
24 ק ר פ  24 ק ר פ       
      
2.24 ק ר פ  2.24 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,תכתמ וא ץע+םורט ןוטבמ לספס     42.2.030
הבישיה חטשמ  .מ"ס 97 הבוגו מ"ס 502/76      
ןוטבה .מ"ס 5.5 יבועב ץע תוחולמ תנעשמהו      

  2,448.00 1,224.00     2.00 .טילונרג רמגב 'חי   
      
חול םע םישנא 4 ל תעבורמ הבישי תכרעמ     42.2.090
תוברל  01/58/58 תשטולמ הקייאזוממ קחשמ      

  7,098.00 3,549.00     2.00 'פמוק . מ"ס 53/53 ןוטב יבשומ  
  9,546.00 2.24 קרפ 2.24 כ"הס  

      
4.24 ק ר פ  4.24 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגב מ"ס 54 רטוק ןוטבו ץע יושע ןותפשא     42.4.040
לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ ,עבורמ וא מ"ס 56      

  4,576.00 1,144.00     4.00 .הטסוריינ הסכמו  ןוולוגמ חפמ 'חי   
  4,576.00 4.24 קרפ 4.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 14,122.00 24 קרפ 24 כ"הס  
קובץ: 309   .../128 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     128 דחואמ םלש הפצמ

הביאש תנחת ךרד + יללכ תוכרדמ 21 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
44 ק ר פ  44 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ 'מ 02.1 הבוגב תבצועמ  הכבס רדג     44.1.020
ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל רונתב העובצו      

158,040.00   395.10   400.00 . ןוטב תפצר / המדאב תודוסי וא רטמ   
158,040.00 1.44 קרפ 1.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

158,040.00 44 קרפ 44 כ"הס  
קובץ: 309   .../129 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     129 דחואמ םלש הפצמ

הביאש תנחת ךרד + יללכ תוכרדמ 21 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  ת ת  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

  1,851.85     2.50   740.74 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
הרבדה ,םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     51.1.100
לוחכ רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל השעית      
,40.40.20.14 דע 00.40.20.14 םיפיעס      
רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל עקרק יוטיחו      

  1,333.33     1.80   740.74 .50.20.14 ףיעס לוחכ ר"מ   
  3,185.18 1.15 קרפ תת 1.15 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  ת ת  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.2.050

 10,185.18    27.50   370.37 . ק"מ 000,2 ק"מ   
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.2.160

  2,000.00     2.70   740.74 .ףושיח/הריפח ק"מ   
 12,185.18 2.15 קרפ תת 2.15 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  ת ת  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תוכרדמב  'א גוס עצמ     51.3.140
יפל %001 לש רקובמ קודיהה רחאל ,מ"ס51      

 53,448.00   102.00   524.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   
 53,448.00 3.15 קרפ תת 3.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 68,818.36 15 קרפ 15 כ"הס  
1,040,020.26 הביאש תנחת ךרד + יללכ תוכרדמ כ"הס

קובץ: 309   .../130 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     130 דחואמ םלש הפצמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

1 שיבכ 10 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             706,100.00 דוסי ידומעו םידסמ ,תודוסי ,םיעצמ 1.20 קרפ תת    
    

                706,100.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                              85,382.00 תויתשת תודובע 1.80 קרפ תת    
    

                              67,803.60 םיליבומ 2.80 קרפ תת    
    

                             129,846.00 םיכילומו םילבכ 3.80 קרפ תת    
    

                              45,421.30 םתנקתהו םירזיבא 7.80 קרפ תת    
    

                              32,030.40 םהירזבאו )תורונמ( הרואת יפוג 8.80 קרפ תת    
ץוחו םינפ תרואתל            
    

                360,483.30 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
04 קרפ 04 קרפ      
    

                              71,532.78 1.04 קרפ תת 1.04 קרפ תת    
    

                 71,532.78 04 קרפ 04 כ"הס                
    
44 קרפ 44 קרפ      
    

                             142,236.00 1.44 קרפ תת 1.44 קרפ תת    
    

                142,236.00 44 קרפ 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                              12,965.37 1.15 קרפ תת 1.15 קרפ תת    
    

                              27,000.00 2.15 קרפ תת 2.15 קרפ תת    
    

                              62,907.10 3.15 קרפ תת 3.15 קרפ תת    
    

                             144,283.30 6.15 קרפ תת 6.15 קרפ תת    
    

                               9,711.55 9.15 קרפ תת 9.15 קרפ תת    
    

                256,867.32 15 קרפ 15 כ"הס                
 
 
 

קובץ: 309   .../131 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     131 דחואמ םלש הפצמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

25 קרפ 25 קרפ      
    

                             138,847.23 1.25 קרפ תת 1.25 קרפ תת    
    

                              15,686.36 2.25 קרפ תת 2.25 קרפ תת    
    

                154,533.59 25 קרפ 25 כ"הס                
    
בויבו םימ ייוק 75 קרפ      
    

                             305,156.00 םימ ינקתמו םימ יווק 1.75 קרפ תת    
    

                             306,933.30 םירזיבאו בויב תרנצ 2.75 קרפ תת    
    

                612,089.30 בויבו םימ ייוק 75 כ"הס                
 2,303,842.29 1 שיבכ 10 כ"הס                            

    
2 שיבכ 20 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           1,053,010.00 דוסי ידומעו םידסמ ,תודוסי ,םיעצמ 1.20 קרפ תת    
    

              1,053,010.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                              31,677.80 תויתשת תודובע 1.80 קרפ תת    
    

                              53,248.50 םיליבומ 2.80 קרפ תת    
    

                              77,251.10 םיכילומו םילבכ 3.80 קרפ תת    
    

                              61,240.30 םתנקתהו םירזיבא 7.80 קרפ תת    
    

                              24,000.00 םהירזבאו )תורונמ( הרואת יפוג 8.80 קרפ תת    
ץוחו םינפ תרואתל            
    

                247,417.70 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
04 קרפ 04 קרפ      
    

                             136,124.97 1.04 קרפ תת 1.04 קרפ תת    
    

                136,124.97 04 קרפ 04 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 309   .../132 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     132 דחואמ םלש הפצמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

44 קרפ 44 קרפ      
    

                             174,298.60 1.44 קרפ תת 1.44 קרפ תת    
    

                174,298.60 44 קרפ 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                              14,991.86 1.15 קרפ תת 1.15 קרפ תת    
    

                              69,461.35 2.15 קרפ תת 2.15 קרפ תת    
    

                             132,545.13 3.15 קרפ תת 3.15 קרפ תת    
    

                               9,062.19 9.15 קרפ תת 9.15 קרפ תת    
    

                226,060.53 15 קרפ 15 כ"הס                
    
25 קרפ 25 קרפ      
    

                             115,064.02 1.25 קרפ תת 1.25 קרפ תת    
    

                              22,351.73 2.25 קרפ תת 2.25 קרפ תת    
    

                137,415.75 25 קרפ 25 כ"הס                
    
בויבו םימ יווק 75 קרפ      
    

                              98,382.50 םימ ינקתמו םימ יווק 1.75 קרפ תת    
    

                             124,891.60 םירזיבאו בויב תרנצ 2.75 קרפ תת    
    

                223,274.10 בויבו םימ יווק 75 כ"הס                
 2,197,601.65 2 שיבכ 20 כ"הס                            

    
3 שיבכ 30 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             503,480.00 דוסי ידומעו םידסמ ,תודוסי ,םיעצמ 1.20 קרפ תת    
    

                503,480.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                               7,315.20 תויתשת תודובע 1.80 קרפ תת    
    

                              14,199.60 םיליבומ 2.80 קרפ תת    
    

                              23,137.70 םיכילומו םילבכ 3.80 קרפ תת    
    

                              11,183.10 םתנקתהו םירזיבא 7.80 קרפ תת    
קובץ: 309   .../133 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     133 דחואמ םלש הפצמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םהירזבאו )תורונמ( הרואת יפוג 8.80 קרפ תת                                           
ץוחו םינפ תרואתל            
    

                 55,835.60 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
04 קרפ 04 קרפ      
    

                              76,874.64 1.04 קרפ תת 1.04 קרפ תת    
    

                 76,874.64 04 קרפ 04 כ"הס                
    
44 קרפ 44 קרפ      
    

                              53,635.00 1.44 קרפ תת 1.44 קרפ תת    
    

                 53,635.00 44 קרפ 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                               5,169.46 1.15 קרפ תת 1.15 קרפ תת    
    

                              26,997.14 2.15 קרפ תת 2.15 קרפ תת    
    

                              41,155.71 3.15 קרפ תת 3.15 קרפ תת    
    

                               1,931.35 9.15 קרפ תת 9.15 קרפ תת    
    

                 75,253.66 15 קרפ 15 כ"הס                
    
בויבו םימ יווק 75 קרפ      
    

                             183,530.60 םימ ינקתמו םימ יווק 1.75 קרפ תת    
    

                             217,777.30 םירזיבאו בויב תרנצ 2.75 קרפ תת    
    

                401,307.90 בויבו םימ יווק 75 כ"הס                
 1,166,386.80 3 שיבכ 30 כ"הס                            

    
4 שיבכ 40 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                              58,330.00 דוסי ידומעו םידסמ ,תודוסי ,םיעצמ 1.20 קרפ תת    
    

                 58,330.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 309   .../134 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     134 דחואמ םלש הפצמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                               4,193.20 תויתשת תודובע 1.80 קרפ תת    
    

                               5,502.60 םיליבומ 2.80 קרפ תת    
    

                              14,549.90 םיכילומו םילבכ 3.80 קרפ תת    
    

                               3,727.70 םתנקתהו םירזיבא 7.80 קרפ תת    
    

םהירזבאו )תורונמ( הרואת יפוג 8.80 קרפ תת                                           
ץוחו םינפ תרואתל            
    

                 27,973.40 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
04 קרפ 04 קרפ      
    

                              38,313.41 1.04 קרפ תת 1.04 קרפ תת    
    

                 38,313.41 04 קרפ 04 כ"הס                
    
44 קרפ 44 קרפ      
    

                              27,657.00 1.44 קרפ תת 1.44 קרפ תת    
    

                 27,657.00 44 קרפ 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                               2,358.77 1.15 קרפ תת 1.15 קרפ תת    
    

                              10,493.24 2.15 קרפ תת 2.15 קרפ תת    
    

                              23,970.00 3.15 קרפ תת 3.15 קרפ תת    
    

                               1,418.63 9.15 קרפ תת 9.15 קרפ תת    
    

                 38,240.64 15 קרפ 15 כ"הס                
    
בויבו םימ ייוק 75 קרפ      
    

                              55,380.10 םימ ינקתמו םימ יווק 1.75 קרפ תת    
    

                             179,836.70 םירזיבאו בויב תרנצ 2.75 קרפ תת    
    

                235,216.80 בויבו םימ ייוק 75 כ"הס                
   425,731.25 4 שיבכ 40 כ"הס                            

 
 
 
 
 

קובץ: 309   .../135 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     135 דחואמ םלש הפצמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

5 שיבכ 50 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             185,428.00 דוסי ידומעו םידסמ ,תודוסי ,םיעצמ 1.20 קרפ תת    
    

                185,428.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                              14,630.40 תויתשת תודובע 1.80 קרפ תת    
    

                              28,399.20 םיליבומ 2.80 קרפ תת    
    

                              42,675.30 םיכילומו םילבכ 3.80 קרפ תת    
    

                              22,987.40 םתנקתהו םירזיבא 7.80 קרפ תת    
    

                              14,520.20 םהירזבאו )תורונמ( הרואת יפוג 8.80 קרפ תת    
ץוחו םינפ תרואתל            
    

                123,212.50 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
04 קרפ 04 קרפ      
    

                             128,047.69 1.04 קרפ תת 1.04 קרפ תת    
    

                128,047.69 04 קרפ 04 כ"הס                
    
44 קרפ 44 קרפ      
    

                             177,795.00 1.44 קרפ תת 1.44 קרפ תת    
    

                177,795.00 44 קרפ 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                               7,790.79 1.15 קרפ תת 1.15 קרפ תת    
    

                              98,390.12 2.15 קרפ תת 2.15 קרפ תת    
    

                              98,124.00 3.15 קרפ תת 3.15 קרפ תת    
    

                               1,830.22 9.15 קרפ תת 9.15 קרפ תת    
    

                206,135.13 15 קרפ 15 כ"הס                
 
 
 
 
 
 

קובץ: 309   .../136 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     136 דחואמ םלש הפצמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

בויבו םימ ייוק 75 קרפ      
    

                             141,777.00 םימ ינקתמו םימ יווק 1.75 קרפ תת    
    

                             537,021.40 םירזיבאו בויב תרנצ 2.75 קרפ תת    
    

                678,798.40 בויבו םימ ייוק 75 כ"הס                
 1,499,416.72 5 שיבכ 50 כ"הס                            

    
105 פ''צש 60 הנבמ     
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                               8,755.80 תויתשת תודובע 1.80 קרפ תת    
    

                              13,668.90 םיליבומ 2.80 קרפ תת    
    

                              35,180.50 םיכילומו םילבכ 3.80 קרפ תת    
    

                 57,605.20 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
04 קרפ 04 קרפ      
    

                              25,792.00 1.04 קרפ 1.04 קרפ תת    
    

                 25,792.00 04 קרפ 04 כ"הס                
    
14 קרפ 14 קרפ      
    

                               2,550.00 1.14 קרפ 1.14 קרפ תת    
    

                              22,528.00 2.14 קרפ 2.14 קרפ תת    
    

                              28,200.00 3.14 קרפ 3.14 קרפ תת    
    

                 53,278.00 14 קרפ 14 כ"הס                
    
24 קרפ 24 קרפ      
    

                               3,672.00 2.24 קרפ 2.24 קרפ תת    
    

                               5,203.00 4.24 קרפ 4.24 קרפ תת    
    

                  8,875.00 24 קרפ 24 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 309   .../137 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     137 דחואמ םלש הפצמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

15 קרפ 15 קרפ      
    

                              13,900.00 2.15 קרפ 2.15 קרפ תת    
    

                              13,770.00 3.15 קרפ 3.15 קרפ תת    
    

                 27,670.00 15 קרפ 15 כ"הס                
   173,220.20 105 פ''צש 60 כ"הס                            

    
011-901 םישרגמ ןיב 205 פ''צש 70 הנבמ     
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                               5,097.60 תויתשת תודובע 1.80 קרפ תת    
    

                               7,810.80 םיליבומ 2.80 קרפ תת    
    

                              17,692.70 םיכילומו םילבכ 3.80 קרפ תת    
    

                 30,601.10 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חותיפ - תוגרדמו םיפוציר 04 קרפ      
    

                              19,570.00 תוגרדמו םיפוציר 6.04 קרפ תת    
    

                             115,390.00 תונוש תודובע 8.04 קרפ תת    
    

                              81,132.00 תונוש תודובע 9.04 קרפ תת    
    

                216,092.00 חותיפ - תוגרדמו םיפוציר 04 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                               8,420.00 היקשה 1.14 קרפ תת    
    

                              15,260.00 ןוניג 2.14 קרפ תת    
    

                 23,680.00 היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
חותיפ םישיבכ 15 קרפ      
    

                               5,400.00 רפע תודובע 2.15 קרפ תת    
    

                               6,000.00 תויתשתו םיעצמ 3.15 קרפ תת    
    

                 11,400.00 חותיפ םישיבכ 15 כ"הס                
   281,773.10 011-901 םישרגמ ןיב 205 פ''צש 70 כ"הס                            

 
 
 
 
 

קובץ: 309   .../138 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     138 דחואמ םלש הפצמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןוחטיב ךרד פ''צש 80 הנבמ     
    
2 קרפ 20 קרפ      
    

                              76,750.00 1.2 קרפ 1.20 קרפ תת    
    

                 76,750.00 2 קרפ 20 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                               3,887.20 תויתשת תודובע 1.80 קרפ תת    
    

                               5,858.10 םיליבומ 2.80 קרפ תת    
    

                              13,239.30 םיכילומו םילבכ 3.80 קרפ תת    
    

                 22,984.60 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
04 קרפ 04 קרפ      
    

                               8,574.00 1.04 קרפ 1.04 קרפ תת    
    

                  8,574.00 04 קרפ 04 כ"הס                
    
14 קרפ 14 קרפ      
    

                               4,080.00 1.14 קרפ 1.14 קרפ תת    
    

                               4,400.00 2.14 קרפ 2.14 קרפ תת    
    

                              13,025.00 3.14 קרפ 3.14 קרפ תת    
    

                 21,505.00 14 קרפ 14 כ"הס                
    
24 קרפ 24 קרפ      
    

                              10,770.00 2.24 קרפ 2.24 קרפ תת    
    

                               4,059.00 4.24 קרפ 4.24 קרפ תת    
    

                              54,640.00 6.24 קרפ 6.24 קרפ תת    
    

                 69,469.00 24 קרפ 24 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 309   .../139 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     139 דחואמ םלש הפצמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

44 קרפ 44 קרפ      
    

                              19,755.00 1.44 קרפ 1.44 קרפ תת    
    

                 19,755.00 44 קרפ 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                              12,680.00 2.15 קרפ 2.15 קרפ תת    
    

                               2,790.00 3.15 קרפ 3.15 קרפ תת    
    

                 15,470.00 15 קרפ 15 כ"הס                
   234,507.60 ןוחטיב ךרד פ''צש 80 כ"הס                            

    
251-941 םישרגמ דיל 205 פ''צש 90 הנבמ     
    
14 קרפ 14 קרפ      
    

                               5,100.00 1.14 קרפ 1.14 קרפ תת    
    

                               5,650.00 2.14 קרפ 2.14 קרפ תת    
    

                               9,500.00 3.14 קרפ 3.14 קרפ תת    
    

                 20,250.00 14 קרפ 14 כ"הס                
    
24 קרפ 24 קרפ      
    

                               3,672.00 2.24 קרפ 2.24 קרפ תת    
    

                  3,672.00 24 קרפ 24 כ"הס                
    23,922.00 251-941 םישרגמ דיל 205 פ''צש 90 כ"הס                            

    
םייונב םישרגמ דיל 205 פ''צש 01 הנבמ     
    
14 קרפ 14 קרפ      
    

                              10,200.00 1.14 קרפ 1.14 קרפ תת    
    

                               8,200.00 2.14 קרפ 2.14 קרפ תת    
    

                              10,650.00 3.14 קרפ 3.14 קרפ תת    
    

                 29,050.00 14 קרפ 14 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 309   .../140 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     140 דחואמ םלש הפצמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

24 קרפ 24 קרפ      
    

                               4,896.00 2.24 קרפ 2.24 קרפ תת    
    

                  4,896.00 24 קרפ 24 כ"הס                
    33,946.00 םייונב םישרגמ דיל 205 פ''צש 01 כ"הס                            

    
ןוחטיב ךרד 11 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             950,900.00 דוסי ידומעו םידסמ ,תודוסי ,םיעצמ 1.20 קרפ תת    
    

                              41,600.00 2.2 קרפ 2.20 קרפ תת    
    

                              63,200.00 6.2 קרפ 6.20 קרפ תת    
    

              1,055,700.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                             205,088.20 תויתשת תודובע 1.80 קרפ תת    
    

                              33,195.90 םיליבומ 2.80 קרפ תת    
    

                              80,300.20 םיכילומו םילבכ 3.80 קרפ תת    
    

                318,584.30 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
04 קרפ 04 קרפ      
    

                              10,233.30 1.04 קרפ 1.04 קרפ תת    
    

                 10,233.30 04 קרפ 04 כ"הס                
    
44 קרפ 44 קרפ      
    

                             781,074.00 1.44 קרפ 1.44 קרפ תת    
    

                781,074.00 44 קרפ 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                              26,781.12 1.15 קרפ תת 1.15 קרפ תת    
    

                              44,520.84 2.15 קרפ תת 2.15 קרפ תת    
    

                             162,652.00 3.15 קרפ תת 3.15 קרפ תת    
 
 
 
 

קובץ: 309   .../141 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     141 דחואמ םלש הפצמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               1,690.96 9.15 קרפ תת 9.15 קרפ תת    
    

                235,644.92 15 קרפ 15 כ"הס                
 2,401,236.52 ןוחטיב ךרד 11 כ"הס                            

    
הביאש תנחת ךרד + יללכ תוכרדמ 21 הנבמ     
    
04 קרפ 04 קרפ      
    

                             477,662.00 1.04 קרפ 1.04 קרפ תת    
    

                               3,549.90 3.04 קרפ 3.04 קרפ תת    
    

                481,211.90 04 קרפ 04 כ"הס                
    
14 קרפ 14 קרפ      
    

                             120,340.00 1.14 קרפ 1.14 קרפ תת    
    

                             125,138.00 2.14 קרפ 2.14 קרפ תת    
    

                              72,350.00 3.14 קרפ 3.14 קרפ תת    
    

                317,828.00 14 קרפ 14 כ"הס                
    
24 קרפ 24 קרפ      
    

                               9,546.00 2.24 קרפ 2.24 קרפ תת    
    

                               4,576.00 4.24 קרפ 4.24 קרפ תת    
    

                 14,122.00 24 קרפ 24 כ"הס                
    
44 קרפ 44 קרפ      
    

                             158,040.00 1.44 קרפ 1.44 קרפ תת    
    

                158,040.00 44 קרפ 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                               3,185.18 1.15 קרפ תת 1.15 קרפ תת    
    

                              12,185.18 2.15 קרפ תת 2.15 קרפ תת    
    

                              53,448.00 3.15 קרפ תת 3.15 קרפ תת    
    

                 68,818.36 15 קרפ 15 כ"הס                
 1,040,020.26 הביאש תנחת ךרד + יללכ תוכרדמ 21 כ"הס                            

 
 

קובץ: 309   .../142 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונ ןונכתו תולכירדא ,סבוקי'ג הימחנ - "יצרא ףונ"
6331235-20:סקפ 8650177-850:דיינ
 

20/07/2020
דף מס':     142 דחואמ םלש הפצמ

  
לכה ךס  

11,781,604.39  יללכ כ"הס  
  2,002,872.75 מ"עמ %71  
 13,784,477.14 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 309 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


