
מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 

17/01/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק תפלחה - הלמר

הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
תורוב ,םיחודיק ,םיאת יולימל 02 -ב ןוטב     02.01.0020

35,000.00   700.00      50.00 .אוהש רוב לכ וא הגיפס ק"מ   
      
וא תורונצ תפיטעל ןיוזמ 02 -ב ןוטב     02.01.0050
06 עלוצמ לזרבמ ןויז ללוכ ,םינבמ תכימת      
הריפח תוברל םינוש תומוקמב ק"מ/ג"ק      

36,000.00   800.00      45.00 .תוינבתו ק"מ   
71,000.00 ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  
71,000.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ת ו ב ו ח ר  ,ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס ו  ם ו ק י ש  15 ק ר פ       
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  י ר ח א  ,ת ו כ ר ד מ ו       
      
ק ו ר פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
דומעה ללוכ ,םירורמת לש ריהז קוריפ     51.01.0110
םוקמב םתנסחא ,רזוח שומישל םתנכהו      
,ריעה םוחתב חקפמה וילע הרויש      

1,190.00    85.00      14.00 . םתבכרהו 'חי   
      
הבוגו םיגוסה לכמ תורדג לש ריהז קוריפ     51.01.0120
םתבכרהו תוחיטב תוקעמ תוברל והשלכ      
, תשרל( דוסיב ןוטב תרוגח תוברל ,שדחמ      
םוקמב רמוחה ןוסחיא ,)'וכו םיליפורפ      
,תימוקמה תושרה םוחתב ,חקפמה הרויש      
ץוחמ תרשואמ הנמטמל תלוספה קוליסו      

4,000.00    40.00     100.00 .רתאה יוקינו תימוקמה תושרה םוחתל רטמ   
5,190.00 קורפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ם י ע צ מ ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
ר ו ש י א ל  ף ו פ כ ב  ת ו ד ו ב ע ה  ל כ  ע ו צ ב (      
)ד ב ל ב  ן י מ ז מ ה       
      
םישיבכ ןוקיתו תמלשהל 'א גוס עצמ     51.02.0080

55,500.00   111.00     500.00 .הנתשמ יבועב תוכרדמו רטמ   
      
דע.הנתשמו דיחא יבועב יקנ תונויד לוח     51.02.0090

491,510.00   115.00   4,274.00 שיבכה תעסימ תיתחת רטמ   
547,010.00 )דבלב ןימזמה רושיאל ףופכב תודובעה לכ עוצב( םיעצמו רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 25615   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
17/01/2021
דף מס':     002 הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק תפלחה - הלמר

הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
:הרעה      
    -----------------------------------------------  
,שיבכב קוריפה חטש בושיח .1 ---      
בחורל םאתהב היהי 'דכו םיליבש ,תוכרדמ      
.2 טרפמב טרופמכ יטרואיתה הלעתה      
הלבוה םיללוכ ,אבומ יולימו םיעצמה יריחמ      
טרפמב רומאכ לכה 'דכו קודיהו רוזיפ      
דחוימה      
    -----------------------------------------------  
    --  
      
י"ע וקפוסיש םיטלפסא-ןוטב לכ :הרעה      
םילעפממ קרו "א" גוסמ ויהי ןלבקה      
.תורשואמ תומדקומ תוקידב םעו םירשואמ      
היסלומאב סוסירו הקפסה :הרעה      
'חמ תושירדל םאתהב גוס לכמ תינמוטיב      
הדיחיה יריחמב הלולכ היהת םיכרד      
טלפסאה רוזיפ .טלפסא תודובע עוציבל      
,ינדי ( רחבי ןלבקהש ךרד לכב השעי      
.חקפמה י"ע תלבוקמו )רשיניפ      
      
יספ תנקתה םישרדנה תומוקמב :הרעה      
01 דע הבוג 'מ 4 בחורב טלפסאמ הטאה      
הקפסא ללוכ הנתשמ ךרואבו זכרמב מ"ס      
לולכ ,םיפדוע קוליס ללוכ  ,טלפסא רוזיפו      
.הדיחיה יריחמב      
      
תובכש יתש רוזיפו טלפסא תקפסא     51.03.0030
תחא לכ )5 + 3( מ"ס 8 יבועב טלפסא      
.ינמוטיב סוסיר ללוכ דרפנב קדוהמ ןהמ      
02 לש 'א גוס עצמ תובכש יתש תוברל      

1,045,000   110.00   9,500.00 .דרפנב תוקדוהמו תובטרומ א"כ מ"ס ר"מ   
      
תבורעתמ עצמ וא תורוב ,תולעת יולימ     51.03.0090
    MSLC. בחורל םאתהב יולימה חפנ בושיח  
תיתחתמ תולעת יולימ .יטרואתה הלעתה      
5.0 מ רתוי אלו הכרדמ\טלפסא תובכש      
.רוניצה תפיטע לעמ דעו קמוע רטמ      
זרזמ ףסותב שומיש ללוכ ריחמה      
לככ רחא ףסות לכ וא הריהמ תורשקתה      

159,600.00   380.00     420.00 .שרדיש ק"מ   
1,204,600.00 טלפסא תודובע 30.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 25615   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
17/01/2021
דף מס':     003 הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק תפלחה - הלמר

הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  50.15 ק ר פ  ת ת       
      
לש שדחמ הנקתהו החנה ,הנסחא ,קוריפ     51.05.0010
תללוכ הדובעה .אוהש גוס לכמ ףוציר      
,מ"ס 5 יבועב יקנ לוח רוזיפו הקפסא      
תקפסאו מ"ס 02 יבועב םיעצמ תבכש      
ןמזב ורבשנש הלא םוקמב תופצרמ      
קוליסו ןכל םדוק תורובש ויה וא קוריפה      
ג"ע הנסחא תוברל .השרומ רתאל תלוספ      

17,500.00    70.00     250.00 .םיחטשמ ר"מ   
      
.שדח דוסי לע ןג/הפש ינבא תחנהו קוריפ     51.05.0020
רשא ןג/הפש ינבא תקפסה תללוכ הדובעה      
לכו תנעשמו דוסי .קוריפה ךלהמב וקוזינ      

6,600.00    55.00     120.00 .תושורדה תודובעה רטמ   
      
וא 6/01/02 בלתשמ ףוציר תחנהו תקפסה     51.05.0060
הדובעה  .ןבל וא רופא ןווגב 6/02/02      
)מ"ס 03 קמועב הריפח( ךרד תרוצ תללוכ      
עצמ ,ךרוצה הרקמב םישרוש ךותיח ,      
יבועב יקנ לוח תבכש מ"ס 02 יבועב קדוהמ      

40,250.00   115.00     350.00 .השרומ רתאל תלוספ יוניפו מ"ס 5 ר"מ   
      

5,000.00   100.00      50.00 .רוויעל ןבא לש החנהו הקפסה ר"מ  51.05.0120
69,350.00 ףוציר תודובע 50.15 כ"הס  

1,826,150.00 בויבו םימ תודובע ירחא ,תוכרדמו תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 כ"הס  
      
ב ו י ב ו  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ה ס י ר ק  /ת ו ל י ז נ  ן ו ק י ת  40.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ י י ק  ב ו י ב  י ו ו ק       
      
,תופצר ,תוילוח( םיימורט תרוקב יאת עוצב      
ירקיע בויבל )הרקת ,ןוטבמ ינדי קי'צנב      
,הקפסא ללוכ ריחמה :הדובעה תלוכת      
,הסכמו הרקת םע םיאת תבכרהו הלבוה      
ר.מ.ת דיגאתה למס תעבטה םע םיסכמ      
,סלגרביפמ הדירי יבלש , ,דועיה רואתו      
דוביע ,קדוהמ עצמ חטשמ ,ההבגה ןוראווצ      
"ביבוטיא" רבחמ ,הרפשאו ילוארדיה חיטו      
תמאתה ,ע"ש וא "טסלפוטיא" םטאו      
לולכ( ךרדה לש יפוס הבוגל הסכמה      
רזעה תודובע לכ ,)הדיחיה ריחמב      
לכה  םלשומ רצומ תלבק דע תושורדה      
דחוימה טרפמב רומאכ      
    -----------------------------------------------  
      
'מ 57.1 דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב .ב.ת     57.04.0080
06 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ ,      

202,400.00 2,300.00      88.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 'חי   
202,400.00 40.75.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 25615   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
17/01/2021
דף מס':     004 הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק תפלחה - הלמר

הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
202,400.00 מהעברה      

      
      
דע 67.1-מ קמועבו מ"ס 001 רטוקב .ב.ת     57.04.0090
חתפ םע החוטש הרקת ללוכ ,'מ 52.2      
ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 06 רטוק      

91,000.00 2,600.00      35.00 (B125). 'חי   
      
דע 62.2-מ קמועבו מ"ס 001 רטוקב .ב.ת     57.04.0100
חתפ םע החוטש הרקת ללוכ ,'מ 57.2      
ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 06 רטוק      

126,000.00 2,800.00      45.00 (B125). 'חי   
      
'מ 57.1 דע קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.04.0110
06 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ      

2,400.00 2,400.00       1.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 'חי   
      
דע 67.1 -מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.04.0120
חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 52.2      
ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 06 רטוק      

2,500.00 2,500.00       1.00 (B125). 'חי   
      
דע 62.2-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.04.0130
חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 57.2      
ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 06 רטוק      

2,600.00 2,600.00       1.00 (B125). 'חי   
      
דע 67.2-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.04.0140
חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 52.3      
ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 06 רטוק      

37,200.00 3,100.00      12.00 (B125). 'חי   
      
דע 62.2-מ קמועבו מ"ס 051 רטוקב .ב.ת     57.04.0170
חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 57.2      
ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 06 רטוק      

28,000.00 7,000.00       4.00 (B125). 'חי   
      
דע 67.2-מ קמועבו מ"ס 051 רטוקב .ב.ת     57.04.0180
חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 52.3      
ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 06 רטוק      

160,600.00 7,300.00      22.00 (B125). 'חי   
      
דע 62.3-מ קמועבו מ"ס 051 רטוקב .ב.ת     57.04.0190
חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 57.3      
ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 06 רטוק      

212,800.00 7,600.00      28.00 (B125). 'חי   
      
      
      
      
      

865,500.00 40.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 25615   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
17/01/2021
דף מס':     005 הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק תפלחה - הלמר

הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
865,500.00 מהעברה      

      
      
דע 67.3-מ קמועבו מ"ס 051 רטוקב .ב.ת     57.04.0200
חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 52.4      
ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 06 רטוק      

8,000.00 8,000.00       1.00 (B125). 'חי   
      
תנקתה רובעב ןוטב תחוש ריחמל תפסות     57.04.0330
גוסמ מ"ס 06 רטוקב ב.ב הסכמו הרקת      

170,100.00   700.00     243.00 .521B גוסמ הסכמ םוקמב 004D 'חי   
      
001 רטוקב בויב תחוש רובע ריחמ תפסות     57.04.0340
לעתמ םע החושה תקפסא רובע מ"ס      

61,500.00   300.00     205.00 חקפמה רושיאל ףופכב .ןוטב יושע יתשורח 'חי   
      
521 רטוקב בויב תחוש רובע ריחמ תפסות     57.04.0350
לעתמ םע החושה תקפסא רובע מ"ס      

12,540.00   330.00      38.00 חקפמה רושיאל ףופכב .ןוטב יושע יתשורח 'חי   
      
םימייק םיאתל תורבחתה      
    -----------------------------------------------  
ו א / םייק .ב.תל שדח בויב וק תורבחתה ---      
קמועב .םיכפש םימרוז ובש בויב ו ק ל       
אתה ןפוד יוליגל הריפח ללוכ 'מ 0.4 דע      
רוניצה תרדחה ,םיחתפ תיישע ,םייקה      
,ע"ש וא "ביבוטיא" ימטא ,םוטיא ,ףסונה      
שרדנכ המיטא ,חיטהו דובעה ןוקת      
לע תורבגתהו םוהת ימ תרידח תעינמל      
תוברל ,אתב םיכפש תמירז ללגב םיישקה      
וק לש רוביח רובע ונה ריחמה .הביאש      
ו ק ל  ש ד ח  ו ק  ר ו ב י ח  ו א  .םייק בויב אתל שדח      
ם י ר ז י ב א ה  ל כ  ת ב כ ר ה ו  ה ק פ ס א  ל כ  ן ש י       
.ם י ש ר ד נ ה       
      

56,000.00 1,000.00      56.00 מ"מ 011-002 רטוק תורונצב ל"נכ 'חי  57.04.0360
      

18,400.00 1,150.00      16.00 .מ"מ 052-553 רטוק תורונצב ל"נכ 'חי  57.04.0370
      

4,050.00 1,350.00       3.00 .מ"מ 004-065 רטוק תורונצב ל"נכ 'חי  57.04.0380
      
םייק יאוותב שדח וק עוציב רובע תפסות     57.04.0550
054-082 רטוקב ןהשלכ בויב תורוניצל      
קורפ ,תורונצ יוליגל הריפח ללוכ ,מ"מ      
הדובע עוציב רובע ריחמה .תורוניצה      
םיגירח םירקמב ,תורוניצ קורפל תדרפנ      
קורפ לש תבלושמ הדובע תרגסמב אלו      
חקפמה תייחנה יפל עצובי .שדח וק תחנהו      

14,000.00    70.00     200.00 .בתכב רטמ   
      
      

1,210,090.00 40.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 25615   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
17/01/2021
דף מס':     006 הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק תפלחה - הלמר

הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,210,090.00 מהעברה      

      
      
רטוקב ןוטב תחושל ריחמ תפסות     57.04.0620
עצמ תחנהו תקפסא רובע מ"ס 081-521      
    MSLC דעו מ"ס 05 יבועב החושל ביבסמ  
לש םיינוציחה תוריקהמ 'מ 0.1 לש קחרמ      

25,000.00   500.00      50.00 'פמוק .)החושל ביבסמ MSLC תעבט( החושה  
1,235,090.00 םימייק בויב יווק הסירק /תוליזנ ןוקית 40.75 כ"הס  

      
ם י ש ד ח  ב ו י ב  י ו ו ק  ת ח נ ה  50.75 ק ר פ  ת ת       
      
םג ונה הז קרפב םיפיעסה יפ לע םולשתה      
ינוקיתל תופסונ תודובע רובע      
,םילולכה 'מ 01 ל רבעמ תוסירק/תוליזנ      
תאמ בתכב הייחנה יפ לע ,ושרדיו הדימב      
.חקפמה      
    -----------------------------------------------  
    ---  
      
רונצ א"מ ריחמ  :םישדח בויב יווק עוציב      
.יו.יפ תורונצ תחנהו תלבוה ,תקפסא :ללוכ      
יווקב( E.P.D.H רוניצ וא חישק .יס      
יכותירב שומיש רתוי היצטיברג      
לכו הדלפ רוניצ וא )דבלב ן'יזויפורטקלא      
.דחוימה טרפמה יפלו השירד י"פע תאז      
    -----------------------------------------------  
    ---  
      
CVP תורונצ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא      
NS-8 גוסמ ויהי 'מ 52.4 דע קמועב בויבל      
62.4 מ קמועב תורוניצ 488 י"תל םאתהב      
.235 י"תל םאתהב 01 גרד ץחלל ויהי 'מ      
הנש דע רוצי ךיראת תלעב היהת תרנצה      
.עוציבה םוימ      
      
'חיה יריחמב לולכל ,ןלבקה לע ,ףסונב      
לש ימינפ םוליצ רובע תולעה תא ,םינושה      
061 רטוקמ ,עוציב רחאל ,שדחה בויבה וק      
,רוטילקתו ח"וד תקפה ללוכ ,הלעמו מ"מ      
.ינכטה טרפמל םאתהב      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

50.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 25615   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
17/01/2021
דף מס':     007 הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק תפלחה - הלמר

הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
עוציב תא ותעצה יריחמב לולכל ןלבקה לע      
תודובעה ללכ לש דמ זיא תדידמ      
תודובע תוברל יאוותה ךרואל תועצובמה      
ןומיסו הדידמ תללוכ הדובעה ,חותיפה      
הדובעה ףוסבו עוציבה ךלהמב ,עוציב ינפל      
תרבעהו םיינועבצ םיטס 3 תשגה ללוכ ,      
ןתינש ךכ עצובי טוטרשה .תיטנגמ הידמ      
SIG-ה תכרעמב תופמה תא טולקל היהי      
.SIG הנוממ רושיא תלבקו      
      
57.1 דע קמועב מ"מ 061 רטוקב תורונצ     57.05.0040

63,000.00   140.00     450.00 .'מ רטמ   
      
67.1-מ קמועב מ"מ 061 רטוקב תורונצ     57.05.0070

37,500.00   150.00     250.00 .'מ 52.2 דע רטמ   
      
62.2-מ קמועב מ"מ 061 רטוקב תורונצ     57.05.0080

19,200.00   160.00     120.00 .'מ 57.2 דע רטמ   
      
67.2-מ קמועב מ"מ 061 רטוקב תורונצ     57.05.0100

5,700.00   190.00      30.00 .'מ 52.3 דע רטמ   
      
57.1 דע קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ     57.05.0150

64,000.00   160.00     400.00 .'מ רטמ   
      
67.1-מ קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ     57.05.0160

56,100.00   170.00     330.00 .'מ 52.2 דע רטמ   
      
67.2-מ קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ     57.05.0165

15,400.00   220.00      70.00 .'מ 52.3 דע רטמ   
      
62.2-מ קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ     57.05.0170

66,000.00   200.00     330.00 .'מ 57.2 דע רטמ   
      
57.1 דע קמועב מ"מ 513 רטוקב תורונצ     57.05.0270

12,000.00   300.00      40.00 .'מ רטמ   
      
67.1-מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורונצ     57.05.0280

129,150.00   315.00     410.00 .'מ 52.2 דע רטמ   
      
62.2-מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורונצ     57.05.0290

85,750.00   350.00     245.00 .'מ 57.2 דע רטמ   
      
67.2-מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורונצ     57.05.0300

9,250.00   370.00      25.00 .'מ 52.3 דע רטמ   
      
62.2-מ קמועב מ"מ 553 רטוקב תורונצ     57.05.0370

12,000.00   400.00      30.00 .'מ 57.2 דע רטמ   
575,050.00 50.75.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 25615   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
17/01/2021
דף מס':     008 הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק תפלחה - הלמר

הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
575,050.00 מהעברה      

      
      
67.2-מ קמועב מ"מ 553 רטוקב תורונצ     57.05.0380

73,500.00   420.00     175.00 .'מ 52.3 דע רטמ   
      
62.2-מ קמועב מ"מ 004 רטוקב תורונצ     57.05.0450

36,000.00   450.00      80.00 .'מ 57.2 דע רטמ   
      
67.2-מ קמועב מ"מ 004 רטוקב תורונצ     57.05.0460

14,850.00   495.00      30.00 .'מ 52.3 דע רטמ   
      
62.2-מ קמועב מ"מ 054 רטוקב תורונצ     57.05.0530

201,000.00   600.00     335.00 .'מ 57.2 דע רטמ   
      
67.2-מ קמועב מ"מ 054 רטוקב תורונצ     57.05.0540

39,600.00   660.00      60.00 .'מ 52.3 דע רטמ   
      
62.3-מ קמועב מ"מ 054 רטוקב תורונצ     57.05.0550

          690.00 .'מ 57.3 דע רטמ             
      
67.3-מ קמועב מ"מ 054 רטוקב תורונצ     57.05.0560

          720.00 .'מ 52.4 דע רטמ             
      
62.2-מ קמועב מ"מ 005 רטוקב תורונצ     57.05.0640

21,250.00   850.00      25.00 .'מ 57.2 דע רטמ   
      
67.2-מ קמועב מ"מ 005 רטוקב תורונצ     57.05.0650

313,500.00   950.00     330.00 .'מ 52.3 דע רטמ   
      
62.3-מ קמועב מ"מ 005 רטוקב תורונצ     57.05.0660

126,000.00 1,050.00     120.00 .'מ 57.3 דע רטמ   
      
67.3-מ קמועב מ"מ 005 רטוקב תורונצ     57.05.0670

69,000.00 1,150.00      60.00 .'מ 52.4 דע רטמ   
      
62.2-מ קמועב מ"מ 065 רטוקב תורונצ     57.05.0740

45,000.00 1,000.00      45.00 .'מ 57.2 דע רטמ   
      
67.2-מ קמועב מ"מ 065 רטוקב תורונצ     57.05.0750

390,500.00 1,100.00     355.00 .'מ 52.3 דע רטמ   
1,905,250.00 םישדח בויב יווק תחנה 50.75 כ"הס  

      
ם י ו ו ק  ל ע  ת ו ח ו ש  ת נ ק ת ה  60.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ י י ק       
      
רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.06.0370

36,000.00   900.00      40.00 'מ 52.2 דע קמועב םייק וק לע התנקתה 'חי   
      
      

36,000.00 60.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 25615   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
17/01/2021
דף מס':     009 הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק תפלחה - הלמר

הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
36,000.00 מהעברה      

      
      
רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.06.0380
דע 62.2 -מ קמועב םייק וק לע התנקתה      

10,000.00 1,000.00      10.00 'מ 57.2 'חי   
      
רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.06.0390
דע 67.2 -מ קמועב םייק וק לע התנקתה      

11,000.00 1,100.00      10.00 'מ 52.3 'חי   
57,000.00 םימייק םיווק לע תוחוש תנקתה 60.75 כ"הס  

      
ת מ א ת ה  ,ם ו ק י ש  70.75 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ ה  ת כ ר ע מ  ת ק ו ז ח ת ו       
      
בויב תחושל ןכומ יתשורח ינוציח לפמ      
גוסמ "הבע" חישק .יס.יו.יפ תורונצמ      
    "PORD "ןיוזמ ןוטב תפיטע ללוכ ,ע.ש וא  
לעתימ דוביע ללוכו .יס.יו.יפמ םירזיבאו      
.אתה תיתחתב      
    -----------------------------------------------  
      

19,200.00   960.00      20.00 .'מ 52.2 דע קמועב מ"מ 061 רטוקב לפמ 'חי  57.07.0100
      
דע 62.2-מ קמועב מ"מ 061 רטוקב לפמ     57.07.0110

31,200.00 1,040.00      30.00 .'מ 52.3 'חי   
      

69,440.00 1,120.00      62.00 .'מ 52.2 דע קמועב מ"מ 002 רטוקב לפמ 'חי  57.07.0120
      
דע 62.2-מ קמועב מ"מ 002 רטוקב לפמ     57.07.0130

12,400.00 1,240.00      10.00 .'מ 52.3 'חי   
      
חישק .יס.יו.יפ תורונצמ בויבל ימינפ לפמ      
יגרבו יקבחב אתה ריקל רונצה קוזיח ללוכ      
דובע ללוכו .יס.יו.יפמ םירזיבאו הטסורנ      
,טרדנטס 'כת יפל ,חטשב יושע ,לעתימ      
.הרפשאו תוינבת ,ןויז לזרב ,ןוטב ללוכ      
דבלב חקפמהמ בתכב רושיאב      
    -----------------------------------------------  
      
קמועב מ"מ 061 רטוקב ימינפ לפמ ל"נכ     57.07.0220

2,500.00   500.00       5.00 .'מ 0.2 דע 'חי   
134,740.00 זוקינה תכרעמ תקוזחתו תמאתה ,םוקיש 70.75 כ"הס  

3,332,080.00 בויבו תודובע 75 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 25615   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
17/01/2021
דף מס':     010 הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק תפלחה - הלמר

הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ס ד נ ה  י נ כ מ  ד ו י צ  ת ו ד ו ב ע  09 ק ר פ       
ר ו ט י ש ל  ב צ ק ה  ל ל ו כ  ת ו נ ו ש  ת ו פ ס ו ת ו       
      
י ס ד נ ה  י נ כ מ  ד ו י צ  ת ד ו ב ע  10.09 ק ר פ  ת ת       
      
םוי לוכ רובע תוינובשח יפל רוטישל בצקה     90.01.0600

100,000.00 100,000.00       1.00 'פמוק ןלבק חוור אלל רוטיש  
      
אלל( תויתשת רותיאל שושיג רובע בצקה     90.01.0700

50,000.00 50,000.00       1.00 'פמוק )ןלבק חוור  
150,000.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע 10.09 כ"הס  
150,000.00 רוטישל בצקה ללוכ תונוש תופסותו יסדנה ינכמ דויצ תודובע 09 כ"הס  

      
ת ו פ ס ו נ  ת ו ד ו ב ע  29 ק ר פ       
      
ב ו י ב ל  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  10.29 ק ר פ  ת ת       
      
מ"בלפמ הקעמ רובע הרקב אתל תפסות     92.01.0010

71,360.00 2,230.00      32.00 )0650.24.75 לקד ןוריחמ יפל( 613 רטמ   
71,360.00 בויבל הרקב תוחוש 10.29 כ"הס  
71,360.00 תופסונ תודובע 29 כ"הס  

5,450,590.00 הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק כ"הס
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 25615   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 

17/01/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     011 הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק תפלחה - הלמר

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק 10 הנבמ     
    
ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                        71,000.00 ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

             71,000.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס              
    
,תוכרדמו תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 קרפ      
בויבו םימ תודובע ירחא         
    

                         5,190.00 קורפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                       547,010.00 לכ עוצב( םיעצמו רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
)דבלב ןימזמה רושיאל ףופכב תודובעה            
    

                      1,204,600.00 טלפסא תודובע 30.15 קרפ תת    
    

                        69,350.00 ףוציר תודובע 50.15 קרפ תת    
    

           1,826,150.00 ,תוכרדמו תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 כ"הס              
בויבו םימ תודובע ירחא         
    
בויבו תודובע 75 קרפ      
    

                      1,235,090.00 םימייק בויב יווק הסירק /תוליזנ ןוקית 40.75 קרפ תת    
    

                      1,905,250.00 םישדח בויב יווק תחנה 50.75 קרפ תת    
    

                        57,000.00 םימייק םיווק לע תוחוש תנקתה 60.75 קרפ תת    
    

                       134,740.00 תכרעמ תקוזחתו תמאתה ,םוקיש 70.75 קרפ תת    
זוקינה            
    

           3,332,080.00 בויבו תודובע 75 כ"הס              
    
ללוכ תונוש תופסותו יסדנה ינכמ דויצ תודובע 09 קרפ      
רוטישל בצקה         
    

                       150,000.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע 10.09 קרפ תת    
    

            150,000.00 ללוכ תונוש תופסותו יסדנה ינכמ דויצ תודובע 09 כ"הס              
רוטישל בצקה         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 25615   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
17/01/2021
דף מס':     012 הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק תפלחה - הלמר

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תופסונ תודובע 29 קרפ      
    

                        71,360.00 בויבל הרקב תוחוש 10.29 קרפ תת    
    

             71,360.00 תופסונ תודובע 29 כ"הס              
5,450,590.00 הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק 10 כ"הס                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 25615   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
17/01/2021
דף מס':     013 הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק תפלחה - הלמר

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק 10 הנבמ    
   

             71,000.00 ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

           1,826,150.00 תודובע ירחא ,תוכרדמו תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 קרפ   
בויבו םימ        
   

           3,332,080.00 בויבו תודובע 75 קרפ   
   

            150,000.00 בצקה ללוכ תונוש תופסותו יסדנה ינכמ דויצ תודובע 09 קרפ   
רוטישל        
   

             71,360.00 תופסונ תודובע 29 קרפ   
   

5,450,590.00 הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק 10 כ"הס             
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מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
17/01/2021
דף מס':     014 הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק תפלחה - הלמר

  
הנבמ ךס  

5,450,590.00 הביבסהו לאקזחיו יול.ס.א 'חרב בויב יווק 10 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
5,450,590.00  יללכ כ"הס  

  926,600.30 מ"עמ %71  
 6,377,190.30 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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