
מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי
 

07/08/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     001 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו מ ד ק ו מ  00 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.00 ק ר פ  ת ת       
      
תרגסמב הדידמה ינפואו תודובעה לכ :תורעה      
ןיבה יללכה טרפמה יפל םניה הז טקייורפ      
ןיבה הדעוה תאצוהב )לוחכה רפסה( ידרשמ      
דרשמו ןוחטבה דרשמל תדחוימה תידרשמ      
תופתושמ תודעו תאצוהב וא ןוכישהו יוניבה      
הנורחאה םתרודהמב ל"הצלו ןוחטבה דרשמל      
טרפמב שרופמב תרחא ןייוצ םא אלא -      
.תויומכה בתכב וא/ו דחוימה      
      
תוללוכ הז הזוח/זרכמ תרגסמב תודובעה לכ      
דע רתאב הבכרהו המאתה ,הקפסא ,רוציי      
.םלשומ רמגל      
      
הביבסל תוערפההש ךכל גואדל ןלבקה לע      
תויומכה בתכב םוקמ לכב.תוילמינימ הנייהת      
הווש רצומל הנווכה ע"ש הלימה תנייוצמ וב      
לכירדאה י"ע בתכבו שארמ רשואי רשא ךרע      
אל רשא רמוחב שומיש רתוי אל .חקפמה וא/ו      
.רושיא לביק      
      
קלח עצבל ןלבקה שרדיי הז טקייורפ תרגסמב      
תועשב/תוגירח הדובע תועשב ויתודובעמ רכינ      
תפסות לכ ןלבקל םלושת אל ךכ רובע .הלילה      
.ותעצה יולימ תעב ךכב בשחתהל וילעו ריחמ      
      
יוניפ ןפואב שארמ בשחתהל ןלבקה לע :הרעה      
.ןינבהמ תלוספה      

תויללכ תורעה 10.00 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תומדקומ 00 כ"הס            
קובץ: חניון מורשת סופי   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     002 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 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       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
יפל ,3 הפישח תגרד ,04-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תרחא ןייוצ םא אלא - 811 י"ת      
      
לעמ הקוצי ,מ"ס 03/05 ךתחב שאר תרוק     02.01.0010

 34,000.00 1,062.50    32.00 .ןופידה תואסנולכ ק"מ   
      
םימ ץחלב ןופידה תואסנולכ תפיטשו יוקינ     02.01.0020
תוברל תואסנולכה ינפ תקלחהל ןוטב תזתהו      
עוציבל הנכהכ הקלחהו רושייל םינוקית עוציב      

150,100.00    95.00 1,580.00 .דרפנב דדמנה םוטיאה ר"מ   
      
קוצי ,מ"ס 03 ילמינימ יבועב רשיימ ריק תקיצי     02.01.0030
)םוטיאהו( זתומה ןוטבה דגנכ תחא תינבת םע      
ןוטב תקיצי ללוכ ריחמה .ןופידה ריקב ל"נה      
חודיק ללוכ ,ןופידה תואסנולכ ןיב חוורמב      
ןויז תוטוממ םיצוק תרדחהו תואסנולכב םירוח      
יפל ,םינוויכה ינשב מ"ס 56 לכ מ"מ 21 רטוקב      
יפל דדמנ ריקה .תוינכתב םיטרפב טרופמה      

604,350.00   382.50 1,580.00 .הרשי תיזח ינפ ר"מ ר"מ   
      
ןוטבה תופצרל תחתמ ,מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב     02.01.0040

212,500.00    42.50 5,000.00 .םירבוע תודוסיו ר"מ   
      

904,240.00 1,016.00   890.00 .םינוש םיבחורב םירבוע תודוסי ק"מ  02.01.0050
      
02 יבועב )ףתרמ תפצר דע( תילעמ ריפ תוריק     02.01.0060

  7,437.50 1,062.50     7.00 .תוינכותב ראותמכ ,מ"ס ק"מ   
      
,תילעמ ריפב מ"ס 02 יבועב ןוטב הפצר     02.01.0065

  3,230.00   161.50    20.00 .תוינכותב ראותמכ ר"מ   
      
,םינוש םייבועב זוקינ תלעת תוריקו הפצר     02.01.0070

  2,868.75 1,147.50     2.50 .תוינכותב ראותמכ ק"מ   
      
,םינוש םייבועב זוקינ תורוב תוריקו הפצר     02.01.0080

 11,475.00 1,147.50    10.00 .תוינכותב ראותמכ ק"מ   
      
,ופרט רדחב מ"ס 02 יבועב היולת ןוטב תפצר     02.01.0090

  8,882.50   161.50    55.00 .תוינכותב ראותמכ ר"מ   
      

891,000.00   180.00 4,950.00 .לק עופישב הקוצי ,מ"ס 03 יבועב ןוטב ףצרמ ר"מ  02.01.0092
      

 97,920.00 1,088.00    90.00 .תוינכותב ראותמכ )תוטוו( ןוטב יפצרמ יוביע ק"מ  02.01.0094
      
      
      
      

2,928,003.75 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     003 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,928,003.75 מהעברה      

      
      
,)תוכרדמ( מ"ס 01 יבועב 03-ב ןוטב תפצר     02.01.0110
יליפורפ תוברל רטפוקילה תקלחה ןוילע רמגב      
עוציבה .)דרפנב דדמנ - יסקופא רמג( .הניפ      
תוברל תועסימ לעמ הקיצי - 'ב בלשב הקיציכ      
םיצוק תרדחהו מ"מ 8 רטוקב םירוח חודיק      
קבדב םילובט מ"ס 53 ךרואבו מ"מ 8 רטוקב      

154,062.50   212.50   725.00 .מ"ס 06/06 תוצבשמב יסקופא ר"מ   
      

  7,905.00 1,317.50     6.00 .םינוש םיכתחב ןוטב ידומע ק"מ  02.01.0210
      
תוניפ םע ,םינוש םיכתחב םיינבלמ ןוטב ידומע     02.01.0220

259,462.50 1,572.50   165.00 .תולגועמ ק"מ   
      

  1,402.50 1,402.50     1.00 .מ"ס 01 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0225
      

489,000.00 1,304.00   375.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0230
      
םיחתפ ביבס ,מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק     02.01.0235

 10,480.50 1,164.50     9.00 .ןוילע ףתרמ תרקת לעמ ,תונוש תודימב ק"מ   
      

464,100.00 1,105.00   420.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0240
      

  8,092.00 1,011.50     8.00 .מ"ס 53 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0250
      

 45,517.50 1,011.50    45.00 .מ"ס 04 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0260
      
תוניפ רמג רובע ל"נה תוריקל ריחמ תפסות     02.01.0261

  4,675.00   187.00    25.00 .תולגועמ רטמ   
      
תאישנל םינוש םיכתחב תונותחת ןוטב תורוק     02.01.0270

639,710.00 1,207.00   530.00 .ם"ידחול ק"מ   
      

330,600.00 1,140.00   290.00 .םינוש םיבחורב תונותחת ןוטב תורוק ק"מ  02.01.0280
      
םינוש םיבחורב תוקעמו תונוילע ןוטב תורוק     02.01.0290

  8,262.00 1,377.00     6.00 .תוערגמו תוטילב תוברל ק"מ   
      
םינוש םיבחורב תוקעמו תונוילע ןוטב תורוק     02.01.0300

 35,062.50 1,402.50    25.00 .תוערגמו תוטילב תוברל םינתשמ םיהבגבו ק"מ   
      

 20,230.00 1,445.00    14.00 .םינוש םיכתחב ןוטב ןש / תיקפוא הטילב ק"מ  02.01.0310
      
הבוגב ם"ידחול ידיצבו ןיב ןוטב תומלשה     02.01.0320

488,750.00 1,062.50   460.00 .ם"ידחולה ק"מ   
      
יבג לע ,מ"ס 6 ילמינימ יבועב ,ןוטב גניפוט     02.01.0330

248,625.00    55.25 4,500.00 .תורוקו תוימורט תוטלפ ר"מ   
      
      

6,143,940.75 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     004 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
6,143,940.75 מהעברה      

      
      
יבג לע ,מ"ס 01 ילמינימ יבועב ,ןוטב גניפוט     02.01.0340

322,830.00    76.50 4,220.00 .תורוקו תוימורט תוטלפ ר"מ   
      
קלחומ ןוילע רמג רובע ל"נל ריחמ תפסות     02.01.0350

192,712.00    22.10 8,720.00 .רטפוקילהב ר"מ   
      
הבכש רובע תופצרו םיפצרמ ריחמל תפסות     02.01.0360
גוסמ הרדחהוו רוזיפה תטישב הקיחש תניסח      
2 + ר"מ/'גק 4 תומכב ,ע"ש וא "4/0 רודורוק"      
תבכש ינפ ךותל רדחומ ,003 .פ.צ טנמצ 'גק      
.)דרפנב םידדמנה( םיירטה ףצרמ/הפצרה      
דב - "תירפשא" םע הרפשא ללוכ ריחמה      
תרפשאל ןליטאילופ לש היצנימל םע ינכטואיג      

126,378.00    30.60 4,130.00 )F-1( .ןוטב ר"מ   
      
רוסינ תוברל ,דתימ לזרב אלל המד ירפת     02.01.0365
קמועמ 52% דע קמועבו מ"מ 3 בחורב      
סוחד ריוואב ץירחה יוקינ ,ןוינחה תפצרה      
גוסמ יטננופמוק וד רמוחב רפתה םוטיאו      
תא ינשוש" תמגודכ "MM-08 רגצמ"      
ספב אלומת רפתה תיתחת .ע"ש וא "ןייטשנייו      
תינבתכ תשמשמה גופס תעוצרב וא יטסלפ      

 89,930.00    39.10 2,300.00 .)-2 סלפמב ןוינח תפצרב( .רפתה ינפ פוטיאל רטמ   
      

  1,445.00   144.50    10.00 .מ"ס 01 יבועב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.0370
      

 60,775.00   233.75   260.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.0380
      

 10,200.00   255.00    40.00 .מ"ס 02 יבועב תעפושמ ןוטב תרקת ר"מ  02.01.0390
      
יזגרא לעמ הקוצי מ"ס 02 יבועב ןוטב תפצר     02.01.0400
תרקת לעמ( .)דרפנב םידדמנה( דיבילופ      

 48,195.00   229.50   210.00 .)ןוילע ףתרמ ר"מ   
      
תיתשתכ מ"ס 041 הבוגב דיבילופ יזגרא     02.01.0410

 74,970.00   357.00   210.00 .ל"נה הרקתל ר"מ   
      

 16,830.00   280.50    60.00 .מ"ס 62 יבועב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.0430
      

 40,020.00   348.00   115.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.0440
      

189,420.00   451.00   420.00 .מ"ס 54 יבועב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.0460
      

 54,400.00   272.00   200.00 .מ"ס 52 יבועב תעפושמ ןוטב תפמר ר"מ  02.01.0470
      

 87,720.00   292.40   300.00 .מ"ס 03 יבועב תעפושמ ןוטב תפמר ר"מ  02.01.0480
      
      
      

7,459,765.75 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     005 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
7,459,765.75 מהעברה      

      
      
,)ל"נה הפמר לעמ( מ"ס 51 יבועב ןוטב תעסמ     02.01.0481
דדמנה םוטיאה עוציב רחאל( 'ב בלשב הקוצי      

 31,960.00   136.00   235.00 .)דרפנב ר"מ   
      
51 יבועב תחנומ )הפמר( תעפושמ ןוטב תפצר     02.01.0490

  8,330.00   208.25    40.00 .דרפנב דדמנה 'א גוס עצמ לע הקוציה ,מ"ס ר"מ   
      
ינפ רמג רובע ל"נה תופמרל ריחמ תפסות     02.01.0491
חיט תוניפ יליפורפ י"ע םיצירחב הפמרה ןוטב      
תא רידחהל שי הקציה ןמזב( תוריקל      
תושקתה ינפל איצוהלו מ"ס 03 לכ םיליפורפה      
.)הקלחה דגנ םיצירחה ורצוויש מ"ע ןוטבה      

 14,131.25    29.75   475.00 (F4) ר"מ   
      
,תורוק ,םידומעב מ"ס 2 בחורב הדרפה רפת     02.01.0500

  3,060.00    25.50   120.00 .מ"ס 2 יבועב רקלק חול י"ע - ףצרמו תוריק ר"מ   
      
קיטסמ תועצמאב תוריקו םידומעב רפת םוטיא     02.01.0501

  4,590.00    51.00    90.00 .ע"ש וא "AKIS" תרצות יטננופמוק וד רטמ   
      
52 יבועב )םיטסדופ( תוגרדמל םייניב יחטשמ     02.01.0510

 11,857.50   263.50    45.00 .מ"ס ר"מ   
      

 11,066.15   235.45    47.00 .מ"ס 02 יבועב םיעפושמ תוגרדמ יכלהמ ר"מ  02.01.0520
      

  6,375.00 2,125.00     3.00 .םינוש םיכתחב תוגרדמ ינניש ק"מ  02.01.0530
      
לכ ךרואל הנומט מ"ס 02 יבועב השיג תטלפ     02.01.0550
דדמנה 'א גוס עצמ לע תחנומ ,ףתרמה תוריק      

182,495.00   161.50 1,130.00 .דרפנב ר"מ   
      
תטלפב ,מ"ס 02/02 ךתחב תונותחת תורוק     02.01.0560

 19,856.00 1,241.00    16.00 .השיג ק"מ   
      
ךתחב ,השיג תטלפל ןוטב ןש / תיקפוא הטילב     02.01.0570

 19,856.00 1,241.00    16.00 .מ"ס 02/22 ק"מ   
      
,תונוש תודימב ,מ"ס 01 יבועב ןוטב יסיסב     02.01.0580

  1,700.00   170.00    10.00 .רוטרנג רובע ר"מ   
      
,מ"מ L 5/05/05 ךתחב םינוולוגמ הדלפ ינתיוז     02.01.0590

  5,100.00    51.00   100.00 .תוכבש תטילקל הנכהכ ןוטבב םינגועמ רטמ   
      
לכב תוכתורמ תותשרו םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.5060

4,123,350.00 4,165.00   990.00 .ןוטבה ןויזל םיכרואהו םירטקה ןוט   
      
      
      
      

11,903,492.65 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     006 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
11,903,492.65 מהעברה      

      
      
הדלפ תורוניצמ ,תרנצ רבעמל םילוורש     02.01.5070
םינטובמ מ"ס 08 ךרואבו 3" רטוקב םינוולוגמ      

 58,480.00    68.00   860.00 .תורקתב תונותחת ןוטב תורוקב 'חי   
11,961,972.65 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
ת ו י ל ע מ  י ר י פ  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
ראותמה יפל תודימב תילעמ ריפל םוגיפ     02.02.0010
היצקורטסנוקה .תוילעמה סדנהמ תינכתב      
ןרצי ידי-לע ןכותש תינכתל םאתהב השעת      
ללוכ ,ריפה לכל טלפמוקכ ריחמה .תילעמה      

 17,000.00 8,500.00     2.00 'פמוק .חקפמה הרויש דעומב וקוריפו םוגיפה תיינב  
      
תילעמה ריפ תרקתב םינגועמ הילת יוו     02.02.0040
יפל ג"ק 0051 לקשמ תאישנל םימאותמה      
תינכת י"פעו תוילעמה סדנהמ תויחנה      

  5,100.00   425.00    12.00 .תוילעמ 'חי   
      
תילעמה ריפ תרקתב םינגועמ הילת יוו     02.02.0050
יפל ג"ק 057 לקשמ תאישנל םימאותמה      
תינכת י"פעו תוילעמה סדנהמ תויחנה      

  1,700.00   425.00     4.00 .תוילעמ 'חי   
      
02 עצוממב תוילעמ יפוקשמ לש אלמ ןוטיב     02.02.5050

  5,100.00   425.00    12.00 .ןויז ללוכ םידדצה לכמ מ"ס 'חי   
 28,900.00 תוילעמ יריפ 20.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

11,990,872.65 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     007 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ך ו ר ד  ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  30 ק ר פ       
      
ך ו ר ד  ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב , 05-ב ןוטב , תוכורדו תולולח תוטלפ     03.01.0010
יטוח ללוכ ריחמה . רתאב תובכרומ , מ"ס 02      

1,208,700.00   306.00 3,950.00 . הכירדה ר"מ   
      
53 יבועב ךא ,ל"נכ תוכורדו תולולח תוטלפ     03.01.0030

1,823,250.00   561.00 3,250.00 . מ"ס ר"מ   
3,031,950.00 ךורד םורט ןוטב ירצומ 10.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3,031,950.00 ךורד םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     008 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
02 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק תיינב     04.01.0010
תורוגח ,תוברטש תוברל םירוח 5 ילעב ,מ"ס      
תורבחתהו ןויזל לזרבה ,תויכנאו תויקפוא ןוטב      
מ"מ 01  רטוקב םירוח חודיק י"ע םייקל      
מ"מ 01 רטוקב הדלפ תוטוממ םיצוק תרדחהו      

  5,652.50   161.50    35.00 .יסקופא קבדב םילובט ,מ"ס 04 ךרואבו ר"מ   
      
51 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק תיינב     04.01.0020
תורוגח ,תוברטש תוברל םירוח 3 ילעב ,מ"ס      
תורבחתהו ןויזל לזרבה ,תויכנאו תויקפוא ןוטב      
מ"מ 01  רטוקב םירוח חודיק י"ע םייקל      
מ"מ 01 רטוקב הדלפ תוטוממ םיצוק תרדחהו      

  3,060.00   153.00    20.00 .יסקופא קבדב םילובט ,מ"ס 04 ךרואבו ר"מ   
      
01 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ תיינב     04.01.0030
תורוגח ,תוברטש תוברל םירוח 3 ילעב ,מ"ס      
תורבחתהו ןויזל לזרבה ,תויכנאו תויקפוא ןוטב      
מ"מ 01 רטוקב םירוח חודיק י"ע םייקל      
מ"מ 01 רטוקב הדלפ תוטוממ םיצוק תרדחהו      

 23,120.00   144.50   160.00 .יסקופא קבדב םילובט ,מ"ס 04 ךרואבו ר"מ   
 31,832.50 הינב תודובע 10.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 31,832.50 הינב תודובע 40 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     009 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א ה  ק ר פ  50 ק ר פ       
      
0.5 ק ר פ  ת ת  00.50 ק ר פ  ת ת       
      
0.5 קרפ תת      
      
יללכ      
      
יללכה טרפימ"ב רמאנל תופופכ תודובעה לכ      
ינפוא ללוכ )"לוחכה ןדגואה"( "ןינב תודובעל      
וא ףיעסב תרחא ןיוצי םא אלא ,הדידמ      
הרודהמ 50 קרפל סחייתהל שי .טרפמב      
ט"בהשמ רתאב גישהל ןתינ ותוא ,2400      
    .ONLINE.MOD.GOV.IL  
      
תודובע לכ תא תוללוכ םוטיאה תודובע      
: ןוגכ תושורדה תונכהה      
      
5X5 תודימב ןוטבמ תוקלור ,םיקדסב לופיט      
תוחירמ"ו "קוזיח תועיריו תוחירמ" ,מ"ס      
,)דוסי תבכש( "רמיירפ" ,"יופיח תועיריו      
.שרדנה רחא דוביע לכו תרנצ ביבס םידוביע      
      
לע טבמב תוגגה יחטש ודדמי ,תוגגה תודימב      
.דבלב )תינכת(      
      
תוקידבה תולע תא םג תוללוכ תודובעה תויולע      
)הרטמה ,הפצה ןוגכ( תושרדנה תולבוקמה      
.דרפנב ןרובע םלושי אלו      
      
ךא ,דבלב תויביטקידניא ןה תומושרה תויומכה      
ועצובי EDAM SA םיטוטרשו תויפוס תודידמ      
.חקפמה י"ע הנרשואתו ןלבקה י"ע      
      
תויומכה תא לידגהל וא ןיטקהל יאשר ןימזמה      
.ויניע תואר יפל םימלש םיפיעס לטבלו עוציבל      

0.5 קרפ תת 00.50 כ"הס            
      
ף ת ר מ ה  ת פ צ ר  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
.MR הרדסמ םיטרפ יפל      
      
תועירי לש הבכשב ןוינחה תפצר םוטיא     05.01.0020
תונועה מ"מ 5 יבועב ,S.B.S ,תוינמוטיב      
."M" הגרד ,3 קלח 0341 י"ת תושירדל      
ישגפמב תועיריה דוביע תללוכ הדובעה      
,תרבוע תרנצל ביבסמ ,םינושה םיסלפמה      

374,000.00    68.00 5,500.00 .'וכו םידומע ,תורוק ר"מ   
      
      
      

374,000.00 10.50.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     010 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
374,000.00 מהעברה      

      
      
ףתרמה תפצר ךרד רוניצ תרידח ביבס םוטיא     05.01.0030
EVEELS EPIP": ןוגכ ינמוטיב ןוראווצ י"ע      
    REMLLAD" יולימ תללוכ הדובעה( ע"ש וא  
ןיב ע"ש וא "םוגיזיא" ןוגכ המיטא קיטסמב      

  2,550.00   127.50    20.00 .MR-6 טרפ יפל .)רוניצל ןוראווצה 'חי   
      
אלל ,מ"ס 4>יבועב ,02-ב הנגה ןוטב תבכש     05.01.0040
הדובעה .םוטיאה תועירי ג"ע הקלחה אללו ןויז      
תוכמנהל ביבסמ ןוטבה יוביע םג תללוכ      

163,625.00    29.75 5,500.00 .)תוטוו( ר"מ   
540,175.00 ףתרמה תפצר םוטיא 10.50 כ"הס  

      
י נ פ ל  ת ח ת מ  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
ה ח ו ת פ  ה ר י פ ח ב  ע ק ר ק ה       
      
.MK הרדסמ םיטרפ יפל      
      
תובכש י"ע החותפ הריפחב ריק םוטיא     05.02.0010
"םוגיסקלפ" ןוגכ יביכר וד ירמוטסלא ןמוטיבמ      
,ע"ש וא ,)רקזפ( "סקלפדיפר" וא ,)םוטיב(      

204,000.00    68.00 3,000.00 .ירעזמ מ"מ 6 ללוכ יבועב ר"מ   
      
ליטסכטואיג דב י"ע םוטיאה תובכש לע הנגה     05.02.0020
8.0 יבועב EPDH העירי לעמו ר"מ/ר"ג 002      

127,500.00    51.00 2,500.00 .מ"מ ר"מ   
      
ןיבו ןניב תוכתורמ מ"מ EPDH 5.1  תועירי     05.02.0030

 34,000.00    68.00   500.00 .םיצע ישרוש לש הרקמב ןמצע ר"מ   
      
לול תשר םע טנמצ חיט תבכש עקרקה סלפמב     05.02.0040
-כ הבוגב םוטיאה תובכש לע הנגהכ תנוולוגמ      

 17,000.00    42.50   400.00 .מ"ס 03 רטמ   
      
תוריק ךרד ,רטוק לכב תרנצ רבעמ םוטיא     05.02.0050
ןיב "QAPOTS" המיטא רמוח םע ףתרמה      
ךרד רבוע דחא רוניצ יפל הדידמה ,תורוניצה      

 13,600.00   680.00    20.00 .MK-7 טרפ יפל  .ריקה 'חי   
      
,למשח 'בח לש תרנצה ןיבל םילבכה ןיב רבעמ     05.02.0060
רבוע דחא רוניצ יפל הדידמה.ידועייה טרפ יפל      

 13,600.00   680.00    20.00 .ריקה ךרד 'חי   
      
לע םיחפנתמ םיימיכ םימ ירצע עוביקו הקפסא     05.02.0070
:ןוגכ גוסמ ,יביטקא טיינוטנב סיסב      
    "XAMLLEUQ" 42X81 םע בולישב מ"מ  
תרצותמ ,"S LLEWS AKIS" חפנתמ קיטסמ      

 13,600.00    34.00   400.00 .)ראליג ןאוביה( AKIS רטמ   
      

423,300.00 20.50.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     011 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
423,300.00 מהעברה      

      
      
תרזעב )יטסלפ( לוורש/רוניצ ביבס םוטיא      05.02.0080
םע ,ע"ש וא ,)"לוגלמ" ןאובי( "םוטיזיא" לוורש      
ואר( ."םוגיזיא" :ןוגכ המיטא קיטסמב יולימ      

  2,550.00   170.00    15.00 .)MK-5 טרפ 'חי   
425,850.00 החותפ הריפחב עקרקה ינפל תחתמ תוריק םוטיא 20.50 כ"הס  

      
ן ו פ י ד ה  ר י ק  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
      
.DK הרדסמ םיטרפ יפל      
      
ןופידה תואסנולכ תא רשיימה ןוטב ריק תקיצי     05.03.0010
תויחנה יפל( )רשיימ ןוטב תזתה וא(      

                      1.00 .)ןוטבה קרפב רוטקורטסנוקה ר"מ   
      
תובכש י"ע רשוימה ןופידה ריק םוטיא     05.03.0020
"םוגיסקלפ" ןוגכ יביכר וד ירמוטסלא ןמוטיבמ      
,ע"ש וא ,)רקזפ( "סקלפדיפר" וא ,)םוטיב(      

 27,200.00    68.00   400.00 .ירעזמ מ"מ 6 ללוכ יבועב ר"מ   
      
לע םיחפנתמ םיימיכ םימ ירצע עוביקו הקפסא     05.03.0030
:ןוגכ גוסמ ,יביטקא טיינוטנב סיסב      
    "XAMLLEUQ" 42X81 םע בולישב מ"מ  
תרצותמ ,"S LLEWS AKIS" חפנתמ קיטסמ      

  1,360.00    34.00    40.00 .)ראליג ןאוביה( AKIS רטמ   
 28,560.00 ןופידה ריק םוטיא 30.50 כ"הס  

      
ף ת ר מ ה  ת ר ק ת  ם ו ט י א  40.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו ס פ ר מ ו  ה פ מ ר  ,ת נ נ ו ג מ ו  ת פ צ ו ר מ       
      
.MT, GG, PR תורדסמ םיטרפ יפל      
      
לש עצוממ יבועב )הדמ( םיעופיש ןוטב תקיצי     05.04.0010
ללוכ ,טרפימבש 10.50 קרפ יפל ,מ"ס 8 -כ      

272,000.00   680.00   400.00 .ותקלחה ק"מ   
      
.תותלדה יחתפ לכב היומס ןוטב תרוגח תקיצי     05.04.0020
חתפב היומסה הרוגחה תא תללוכ הקיציה      
,הירוחאמ הכומסה הרוגחה תא ןכו ומצע      
חפ ליפורפ עוביק ,םיפוקשמ תיתחתב לופיט      
םיטרפ יפל ,יביטרוקד ליפורפו םוטיאה םויסל      

  4,250.00    85.00    50.00 .םיידועייה רטמ   
      

408,000.00    85.00 4,800.00 :ףתרמה תרקת םוטיא ר"מ  05.04.0040
      
יפל ,ןוטבמ מ"ס 5X5 לדוגב "תולוגע" בוציע      
.טרפימבש 10.50 קרפ      
      
:'א בלשב      

684,250.00 40.50.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     012 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
684,250.00 מהעברה      

      
      
תוניירושמ 04/58 ףשונמ םח ןמוטיב תובכש      
. מ"מ 3 לש ללוכ יבועב תיכוכז גרא תבכשב      
      
:'ב בלשב      
      
."M" גוסמ ,S.B.S תוינמוטיב תועירי תבכש      
.מ"מ 5 העיריה יבוע      
      
004 ליטסכטואג דבמ זוקינו הנגה תבכש     05.04.0050

 81,600.00    17.00 4,800.00 .ר"מ/ר"ג ר"מ   
      

 40,800.00     8.50 4,800.00 .מ"מ 2.0 יבועב ןליתאילופ תבכש ר"מ  05.04.0060
      
אללו ןויז אלל מ"ס 5-4 יבועב 02-ב הנגה ןוטב     05.04.0070

142,800.00    29.75 4,800.00 .סג טגרגא ר"מ   
      
דבלב םיחמצב םיננוגמ םיחטשמ םוטיא     05.04.0080
יפל םיחמצ ישרוש דגנכ תודימע םע תועיריב      
טרפ יפל ,מ"מ 4 יבועב ,NID 2604 ינמרג ןקת      

 42,500.00    42.50 1,000.00 GG-1. ר"מ   
      
העירי םיצע תליתש םע םיחטשמ רובע     05.04.0090
    EPDH , הירפתב תכתורמ מ"מ 5.1 יבועב  

 68,000.00    68.00 1,000.00 ןנוגמה חטשמ תונפד יבג לעו ר"מ   
      

  4,250.00   212.50    20.00 זקנ ללוכ תשעותמ הלעת :הפמרב רטמ  05.04.0100
      
רפושמ טנמצ חיטמ הנגה תבכש :הפמרב     05.04.0110
יפל ליטסכטואג יספו מ"ס 3-2 יבועב רמילופב      

 10,200.00    51.00   200.00 .PR טרפ ר"מ   
      
לכ ללוכ ,ןטלוק טרפ ביבס םוטיאה דוביע     05.04.0120
תינמוטיב העירי תוברל תוכאלמהו םירמוחה      
ןוגכ ,מ"מ 5 יבועב ,יביס ןויז אלל תללכושמ      

  3,400.00   170.00    20.00 .'מ 1X1 לדוגב ,ע"ש וא טיבוסקלפ 'חי   
      
ומוקמל םאתומ ןטלוק טרפ תרדחהו הקפסא     05.04.0130
ץעוי י"ע ,ידועיי טרפ יפל ,יופצה סמועלו רתאב      

 10,200.00   510.00    20.00 .טרפ יפל ,היצלטסניאה 'חי   
      
רבעמ םינושאר רטמ 5 לש םוטיא :הפמרב     05.04.0140
תכרעמב )ןוינחה חטש ךותל( זוקינה תלעתל      
ואר ,)תימרכ( "דרגואנ" תרצותמ ןתרואילופ      

 14,875.00   297.50    50.00 .PR-3 טרפ ר"מ   
1,102,875.00 תוספרמו הפמר ,תננוגמו תפצורמ ףתרמה תרקת םוטיא 40.50 כ"הס  

      
      
      
      

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 
 

קובץ: חניון מורשת סופי   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     013 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ב ו ט ר  ם י ר ד ח  ם ו ט י א  50.50 ק ר פ  ת ת       
      
יפל םיתוריש :ןוגכ םיבוטר םירדח םוטיא      
.HS הרדסמ םיטרפ      
      
תכרעמב  םיבטרנ תוריקו הפציר םוטיא     05.05.0010
ןוגכ  ,שמגומ ילוארדיה חיט סיסב לע המיטא      
,ע"ש וא )תימרכ( "205 סולפ טמוטיא"      
יבועב ,ילקלא ןיסח תיכוכז גראב תניירושמ      
םוטיא תללוכ הדובעה .מ"מ 3 לש ירעזימ ללוכ      
ךרד םירבועה םירזיבאו תרנצל ביבסמ      

  5,100.00   102.00    50.00 .תוריקה וא/ו הפצירה ר"מ   
      
הרוגחו תותלדה יחתפב ןוטב תרוגח תקיצי     05.05.0020
,םיפוקשמ תיתחתב לופיט ,הירוחאמ הכומס      
ליפורפ ןכו םוטיאה םויסל חפ ליפורפ עובק      

    850.00   170.00     5.00 .יביטרוקד הרתסה רטמ   
      
2 יבועב ,ןמוטיב היסלומא לש תובכש עוציב     05.05.0030
תפצר ג"ע ,ל"נה םוטיאה ינפ לע מ"מ      
טגרגא לש העבטה םע ,תוחלקמהו םיתורשה      

  1,700.00    34.00    50.00 . הקבדהה רופישל סג ר"מ   
      
"ידרק" גוסמ רלוק םע זקנ תרדחהו הקפסא     05.05.0040

    850.00   425.00     2.00 HS-3 טרפ יפל ע"ש וא "רמלד" תרצות 'חי   
  8,500.00 םיבוטר םירדח םוטיא 50.50 כ"הס  

      
ץ ו ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  60.50 ק ר פ  ת ת       
      
.IK הרדסמ םיטרפ יפל      
      
תונוכת םע טנמצ חיט תובכשב תוריקה םוטיא     05.06.0010
תללוכ הדובעה .רמילופב רפושמ המיטא      
לש הנושאר תבכש ,"הקבדה תנמש" תבכש      
הקלחהו רושייל רמילופב רפושמ טנמצ חיט      
טנמצ חיט לש הינש תבכשו  מ"מ 8-5 יבועב      
תובכשה לש ללוכ יבוע .רמילופב רפושמ      

     68.00    68.00     1.00 .מ"מ 71-41 ר"מ   
     68.00 ץוח תוריק םוטיא 60.50 כ"הס  

      
ן ו ט ב ה  ת ו ג ג  ם ו ט י א  70.50 ק ר פ  ת ת       
"ך ו פ ה ה  ג ג "ה  ת ט י ש ב       
      
.RP, EG תורדסמ םיטרפ יפל       
      
10.50 קרפ יפל ,)הדמ( םיעופיש ןוטב תקיצי     05.07.0010

 19,125.00   765.00    25.00 )"רטפוקילה"ב( ותקלחה ללוכ ,טרפימבש ק"מ   
      
      
      
      

 19,125.00 70.50.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     014 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 19,125.00 מהעברה      

      
      
העירי י"ע ןטלוקל ביבסמ םוטיאה דוביע     05.07.0020
5 יבועב ,יביס ןויז אלל תללכושמ תינמוטיב      
'מ 1X1 לדוגב ,ע"ש וא טיבוסקלפ ןוגכ ,מ"מ      

    255.00   127.50     2.00 .EG-3 טרפ יפל 'חי   
      
תרצותמ ,ןטלוק טרפ תרדחהו הקפסא     05.07.0030
    "REMLLAD",  ץעוי םע םואיתבו  

  1,190.00   595.00     2.00 .EG-3 טרפ יפל.היצלטסניאה 'חי   
      
04/58 ףשונמ םח ןמוטיב לש תובכש -'א בלש      
."רמיירפ" ללוכ ,מ"מ 3 תוחפל לש יבועב      
תוחירמ" "קוזיח תוחירמ" :תללוכ הדובעה      
תמחלה.םישרדנה םידוביעה לכו "יופיח      
,מ"מ 4 יבועב תוינמוטיב "קוזיח תועירי"      
.םינושה םירושימה ישגפמב ,מ"ס 33 בחורב      
      
גוסמ תוינמוטיב תועירי תבכש -'ב בלש      
    S.B.S, 0341 .י.ת תושירד יפל ,מ"מ 5 יבועב,  
תועירי" :תללוכ הדובעה ."M" הגרדמ 3 קלח      
,ינכמ עובק ,"המיטא קיטסמ" ,םיקבח ,"יופיח      
ביבס םוטיאה דוביע םגו חפ יליפורפב הנגהו      
לכה .א"מ דויצל םידמעמ ילגר ,םירדוח תורוניצ      
לדוגב "תולוגע" בוציע .םיידועיה םיטרפה יפל      
    5X5 טרפימבש 10.50 קרפ יפל ,ןוטבמ מ"ס.  
      

 25,500.00   102.00   250.00 :גגה םוטיא תכרעמ ר"מ  05.07.0050
      
ןריטסילופ תוטלפב ימרת דודיב תבכש עוציב     05.07.0060
ןוגכ מ"ס 5 יבועב )דדורטסקא( לחושמ      

 10,625.00    42.50   250.00 .ךרע הווש וא ,"ןפודנור" ר"מ   
      
004 ליטסכטואג דבמ זוקינו הנגה תבכש     05.07.0070

  5,312.50    21.25   250.00 .ר"מ/ר"ג ר"מ   
      

  6,800.00    34.00   200.00 ינכטה  טרפמה יפל ,מ"ס 5 יבועב ,ץצח תבכש ר"מ  05.07.0080
      
'ב גוס הכרדמ תופצרמ לש החנהו הקפסא     05.07.0090

  2,550.00    51.00    50.00 )תומכה עבר( הכילה יליבשבו גגה ףקיהב ר"מ   
 71,357.50 "ךופהה גג"ה תטישב ןוטבה תוגג םוטיא 70.50 כ"הס  

      
MDPE ת ו ע י ר י  ם ו ש י י  80.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ל ח  י ח ת פ  ב י ב ס       
      
.LH הרדסמ םיטרפ ואר      
      
.םוינימולאה ץעוי םע םואתב :הרעה      
      
      

80.50.10 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     015 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תעירימ תוחפל מ"ס 02 בחורב העוצר     05.08.0010
    MDPE, גוסמ ,מ"מ 2.1 יבועב "omanraV"  
    )"grobllerT"( הקבדה תחשמ םע תמשוימ  
ןאוביה )"9461N-OS " )"netlohS"  תמאות      
קיטסמ"               ."םיגולונכט םיקבד קטבד"      
וא )הקיס( "CF11 סקלפהקיס" גוסמ "תווצק      
תונולחה םוטיא רוחמית(  .תרשואמה ,ע"ש      

                      1.00 )םוינימולא תודובע קרפב רטמ   
תונולח יחתפ ביבס MDPE תועירי םושיי 80.50 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,177,385.50 םוטיאה קרפ 50 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
 

קובץ: חניון מורשת סופי   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     016 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ן מ ו א  ת ו ר ג נ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
LPH-מ תולק תוירלודומ תוציחמ תכרעמ     06.01.0010
י"ע קוושמה WR03 םגדמ ATEM תרצותמ      
2-ל ,לכירדאה תריחבל ןווגב ,"םיטקיורפ לנפ"      
תיזח תללוכה )םיכנו ליגר( םיתורש יאת      
הציחמו הדרפה תציחמ ,תותלד 2 םע תימדק      
דע טלפמוק לכה .לוזרפ ללוכ ריחמה .תמייסמ      
תוינכותב ראותמכ שומישל ןכומו םלשומ רמגל      

  4,250.00 4,250.00     1.00 'פמוק .לכירדאה  
      
LPH-מ תולק תוירלודומ תוציחמ תכרעמ     06.01.0020
י"ע קוושמה WR03 םגדמ ATEM תרצותמ      
4-ל ,לכירדאה תריחבל ןווגב ,"םיטקיורפ לנפ"      
4 םע תימדק תיזח תללוכה םיתורש יאת      
ללוכ ריחמה .הדרפה תוציחמ 3-ו תותלד      
ןכומו םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה .לוזרפ      

  8,500.00 8,500.00     1.00 'פמוק .לכירדאה תוינכותב ראותמכ שומישל  
      
,מ"ס 021/05 תודימב ךא ל"נכ הפסרט תציחמ     06.01.0030

    425.00   425.00     1.00 .תונתשמ ןיב תנקתומ 'חי   
      
,מ"ס 021/08 תודימב ךא ל"נכ הפסרט תציחמ     06.01.0040

    595.00   595.00     1.00 .תונתשמ הצקב תנקתומ 'חי   
      
012/501 תויללכ תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0050

  4,760.00 2,380.00     2.00 .המישרב DW-10 סופיטמ ,מ"ס 'חי   
      
012/501 תויללכ תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0060

  4,420.00 2,210.00     2.00 .המישרב A10-DW סופיטמ ,מ"ס 'חי   
 22,950.00 ןמוא תורגנ 10.60 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 012/501 תודימב תיפנכ-דח חפ תלד     06.02.0001

  6,375.00 2,125.00     3.00 המישרב TS-10 סופיטמ 'חי   
      
012/501 תודימב ,03/03 תיפנכ-דח שא תלד     06.02.0002

 25,500.00 4,250.00     6.00 המישרב A10-TS סופיטמ מ"ס 'חי   
      
012/511 תודימב ,03/03 תיפנכ-דח שא תלד     06.02.0003

  8,500.00 4,250.00     2.00 המישרב TS-20 סופיטמ מ"ס 'חי   
      
TS-30 סופיטמ רורווא תופפר יסירת גוז     06.02.0004

  2,890.00 1,445.00     2.00 המישרב 'חי   
      
A30-TS סופיטמ רורווא תופפר יסירת גוז     06.02.0005

  5,610.00 2,805.00     2.00 המישרב 'חי   
      

 48,875.00 20.60.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     017 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 48,875.00 מהעברה      

      
      

  9,350.00 4,675.00     2.00 המישרב TS-40 סופיטמ גגל היילע םלוס 'חי  06.02.0015
      
,מ"ס 002/06 תודימב השינב ןוראל חפ תלד     06.02.0016

  5,100.00 1,020.00     5.00 המישרב TS-50 סופיטמ 'חי   
      
002/001 תודימב השינב ןוראל חפ תותלד     06.02.0017

 20,400.00 1,700.00    12.00 המישרב TS-60 סופיטמ מ"ס 'חי   
      
002/001 תודימב השינב ןוראל חפ תותלד     06.02.0018

  1,700.00 1,700.00     1.00 המישרב A60-TS סופיטמ מ"ס 'חי   
      
מ"ס 002/08 תודימב השינב ןוראל חפ תותלד     06.02.0028

  4,080.00 1,360.00     3.00 המישרב TS-70 סופיטמ 'חי   
      
002/041 תודימב השינב ןוראל חפ תותלד     06.02.0029

  7,140.00 2,380.00     3.00 המישרב A70-TS סופיטמ מ"ס 'חי   
      
תודימב א"גה תויחנה יפל מ"ממ תלד     06.02.0039

  7,650.00 3,825.00     2.00 המישרב TS-80 סופיטמ מ"ס 002/001 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 001/001 תודימב מ"ממ ןולח     06.02.0040

  7,140.00 3,570.00     2.00 המישרב TS-90 'חי   
      
מ"ס 09/09 תודימב ריוא תסינכ תופפר סירת     06.02.0042

  3,400.00   850.00     4.00 המישרב TS-11 סופיטמ 'חי   
      
TS-21 סופיטמ תוגרדמ ךלהמב הקעמ     06.02.0043

 22,950.00   637.50    36.00 המישרב רטמ   
      

 13,090.00   187.00    70.00 המישרב TS-31 סופיטמ ריקל ןגועמ די זחאמ רטמ  06.02.0044
      
מ"ס 04/08 תודימב רורווא תופפר סירת     06.02.0045

  1,020.00   510.00     2.00 המישרב TS-41 סופיטמ 'חי   
      
מ"ס 55/581 תודימב רורווא תופפר סירת     06.02.0046

  3,230.00   807.50     4.00 המישרב A41-TS סופיטמ 'חי   
      
TS-51 סופיטמ ,מ"ממב 8" רטוקב .א.צ     06.02.0056

  1,105.00   552.50     2.00 המישרב 'חי   
      
A51-TS סופיטמ ,מ"ממב 8" רטוקב .א.צ     06.02.0057

  2,210.00   552.50     4.00 המישרב 'חי   
      
TS-61 סופיטמ מ"ממב 4" רטוקב .א.צ     06.02.0067

  3,060.00   382.50     8.00 המישרב 'חי   
      
סופיטמ תרנצ רבעמל מ"ממב 3" רטוקב .א.צ     06.02.0068

    714.00   357.00     2.00 המישרב TS-71 'חי   
      

162,214.00 20.60.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     018 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
162,214.00 מהעברה      

      
      
,מ"ס 004/0511 תודימב ילמשח ללגנ רעש     06.02.0069

144,500.00 72,250.00     2.00 המישרב TS-81 סופיטמ ,הפמרהמ הדיריב 'חי   
      
531/501 תודימב גגל השיג חתפל הסכמ     06.02.0070

  2,125.00 1,062.50     2.00 המישרב TS-91 סופיטמ  ,מ"ס 'חי   
      
591/56 תודימב ןוינחהמ ןשע תטילפ סירת     06.02.0071

  1,105.00 1,105.00     1.00 המישרב TS-02 סופיטמ מ"ס 'חי   
      
561/002 תודימב ןוינחהמ ןשע תטילפ סירת     06.02.0072

  2,805.00 2,805.00     1.00 המישרב A02-TS סופיטמ מ"ס 'חי   
      
06/011 תודימב ןוינחהמ ןשע תטילפ סירת     06.02.0073

    637.50   637.50     1.00 המישרב B02-TS סופיטמ מ"ס 'חי   
      
08/001 תודימב ןוינחהמ ןשע תטילפ סירת     06.02.0074

    722.50   722.50     1.00 המישרב C02-TS סופיטמ מ"ס 'חי   
      
522/941 תודימב ,03/03 תיפנכ-וד שא תלד     06.02.0075

 17,000.00 8,500.00     2.00 המישרב TS-12 סופיטמ מ"ס 'חי   
      
תודימב ,ופרט רדחל דויצ תדרוהל חתפ     06.02.0076

  2,975.00 2,975.00     1.00 המישרב TS-22 סופיטמ מ"ס 002/041 'חי   
      
,גותימ רדחב למשח תויתשת תסינכל חתפ     06.02.0077

  1,360.00   680.00     2.00 המישרב TS-32 סופיטמ מ"ס 08/08 תודימב 'חי   
      
,גותימ רדחב למשח תויתשת תסינכל חתפ     06.02.0078
TS-42 סופיטמ מ"ס 041/05 תודימב      

    595.00   595.00     1.00 המישרב 'חי   
      
,גותימ רדחב למשח תויתשת תסינכל חתפ     06.02.0079
TS-52 סופיטמ מ"ס 071/07 תודימב      

  1,275.00 1,275.00     1.00 המישרב 'חי   
      
TS-62 סופיטמ תונוש תודימב הדלפ יגרוס     06.02.0080

 12,240.00   680.00    18.00 המישרב ר"מ   
      
TS-72 סופיטמ תונוש תודימב הדלפ תוכבס     06.02.0081

 10,200.00   850.00    12.00 המישרב ר"מ   
      
TS-82 סופיטמ ,פרק תשרב חתפ תריגס     06.02.0082

  2,720.00   680.00     4.00 המישרב 'חי   
      
TS-92 סופיטמ הטסורינמ טנרדיה תונורא     06.02.0085

  6,800.00 1,700.00     4.00 המישרב 'חי   
      
      
      

369,274.00 20.60.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     019 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
369,274.00 מהעברה      

      
      

  3,400.00 1,700.00     2.00 'פמוק המישרב TS-03 סופיטמ הנווכה טוליש 06.02.0086
372,674.00 הדלפ תורגסמ 20.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

395,624.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
 

קובץ: חניון מורשת סופי   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     020 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ט ש  ח ו ת י פ ו  ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ ח  / ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
יריחמ , רמוחה תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
םיללוכ , עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורונצה      
יגוס לכב הביצחה וא/ו הריפחה תדובע תא      
תכתמה יקלח לש םיריחמה לכ .2 .עקרקה      
העיבצה תא םיללוכ םייולגה      
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק     07.01.0010
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח      
עקרקב חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

  7,905.00   263.50    30.00 .םיחפס תוברל , קמוע לכב רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     07.01.0020
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח / םינפ      
חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

  8,160.00   204.00    40.00 .םיחפס תוברל , קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     07.01.0030
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח / םינפ      
חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

  7,140.00   178.50    40.00 .םיחפס תוברל , קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     07.01.0040
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח / םינפ      
חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

  5,610.00   140.25    40.00 .םיחפס תוברל , קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
רטוקב רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0050
םייולג םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 2"      
תוגרבהב םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת      
הריפחו תוביצח ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל      

 25,500.00   106.25   240.00 .לכירדאה תריחב יפל יולג רוניצ עבצ רמג, רטמ   
      

  6,375.00   127.50    50.00 . שניא 3 רטוק ךא ל"נכ רטמ  07.01.0060
      

 22,312.50   148.75   150.00 . שניא 4 רטוק ךא ל"נכ רטמ  07.01.0070
      

  1,700.00   170.00    10.00 . שניא 4 רטוק ךא ל"נכ רטמ  07.01.0080
      
םגד יטסלפ רוניצמ םימ וק תחנהו הקפסה     07.01.0090
ךותב ןקתומ םימחו םירק םימל לוגיטלומ      
מ"מ 61 רטוקב ףוצרל תחתמו יולג , תוריקה      
ךותב תושורדה תודובעהו םירזיבאה לכ ללוכ      

  2,975.00    59.50    50.00 . תומלשב לוורש רטמ   
      

  2,720.00    68.00    40.00 לוגיטלומ )מ"מ 02 , 52( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0100
      

    765.00    76.50    10.00 לוגיטלומ )מ"מ23( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0110
 91,162.50 10.70.10 קרפ תתב הרבעהל

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: חניון מורשת סופי   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     021 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 91,162.50 מהעברה      

      
      
דמצמ םע 2" הפירש זרב הנקתהו הקפסא     07.01.0120
, תוגרדמה רדחב , הריגס תידי + ץרוטש      

  2,550.00   425.00     6.00 . םלשומ ןקתומ 'חי   
      
א"כ ןוראב תנקתומ תינקת שא יובכ תדמע     07.01.0130
2 , ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב ללוכ      
דמצמ םע 'מ 51 ךרואב 2" רטוקב םיקונרז      
ירודכ זרב םע 2" סוסיר/ ןוליס קנזמ ץרוטש      
ימוג וא יטסלפ שימג רונצ םע ןולגלג ללוכ      
םע ףות לע ןקתומ 'מ 03 ךרואבו 4/3" רטוקב      
רטוק סוסיר ןוליס קנזמ ללוכ תבבותסמ עורז      

 11,560.00 1,445.00     8.00 'פמוק .1" ירודכ זרב 1"  
      

  2,380.00   297.50     8.00 . ג"ק 6 השבי שא יובכ הפטמ 'חי  07.01.0140
      
, תינכותב טרפ יפל 6" ישאר תכרעמ שאר     07.01.0150
STTAW "6  ח"זמ  , דרא 6" םימ דמ תוברל      
ינוסכלא ףוגמ + 6" םיפוגמ 3 + 6" ןנסמ +      
ריוא ררחשמ+ 3" רזוח לא + 3" רזוח לא +2"      
רזוחלאו 3" לופכ הקנסה זרב , 3" יוביכ זרב +      
דיגאת + ןנכתמה י"ע רשואמו טלפמוק , 3"      

 46,750.00 46,750.00     1.00 'פמוק .םימה  
      
שיבכב םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח     07.01.0160
, הריפחו שושיג טלפסא שיבכ תייצח תוברל      
תרבח + קזב םע םואית + ןורפחמב שומיש      
+ תורחאה תוישרה לכו הייריע + למשחה      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק . םימה דיגאת  
156,102.50 םימח / םירק םימ תקפסא 10.70 כ"הס  

      
ן י כ פ ו ש ו  ן י ח ו ל ד  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.02.0010
    ).E.P.D.H(  םייומס , םייולג םינקתומ תירבג  
, םילפינ , תותשק , םיחפס תוברל יולימב וא      
ןוטב תפיטע + 4" רטוק  , ןולספיא , תופומ      

  5,950.00   119.00    50.00 .םישורדה םירזיבאה ללוכ םייולת וא/ו רטמ   
      
זוקינו )ןיכלוד( םימח םיכפשל .יס.יו.יפ תורונצ     07.02.0020
, םיחפס תוברל ) -04 23 (  רטוקב א"מ      
תרצות , ןולספיא , תופומ , םילפינ , תותשק      

    595.00    59.50    10.00 .ןוטב תפיטע + ע"ווש וא יקסיפל רטמ   
      
תוברל תיירבגמ מ"מ 05 רטוקב ךא ל"נכ     07.02.0030
+ ןולספיא , תופומ , םילפינ , תותשק , םיחפס      

  2,295.00    76.50    30.00 . ןוטב תפיטע רטמ   
      

    255.00   127.50     2.00 . 4" רטוקב.יס.יו.יפ ריוא עבוכ 'חי  07.02.0040
  9,095.00 20.70.10 קרפ תתב הרבעהל

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: חניון מורשת סופי   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     022 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,095.00 מהעברה      

      
      
תרוקיב תספוק ,יפות םוסחמ ,הפצר םוסחמ     07.02.0050
םייושע מ"מ 05/001 רטוקב הליגר      
תשרו תעבורמ תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ      
תריחבל הטסורינ וא זילפמ גרבומ הסכמ וא      

    816.00   204.00     4.00 .לכירדאה 'חי   
      

  4,887.50   195.50    25.00 . 4"/4" תלפונ תרוקב תספוק ךא ל"נכ 'חי  07.02.0060
      
ןליתאילופמ מ"מ 001/002 הפצר םוסחמ     07.02.0070
זילפ תשר םע )E.P.D.H( ההובג  תופיפצב      
הטסורינ וא תעבורמ תרגסמב תגרבומ      

 19,125.00   765.00    25.00 .לכירדאה תריחבל 'חי   
 33,923.50 ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70 כ"הס  

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
םרזמ וא/ו זרב וא/ו הללוס ריחמ :הרעה      
תוברל - הדימעב שיש וא רויכה לעמ הנקתהל      
לכו ,ןיירושמ שימג רוניצ םע "לינ" יזרב /זרב      
תמלשומ הנקתה םשל שרדנה      
      
ויהי סרחמ םיירטינסה םילכה לכ ).1(  :תורעה      
לצא םירטינס םילכ גוס רשאל שי , 'א גוסמ      
קנב יזח לש טרפמל םאתהבו ,  חקפמ/לכירדא      
    .  
      
ללוכ הצחר רויכל םירזיבא תמלשהו הנקתה     07.03.0010

  1,020.00   127.50     8.00 . לקינמ ןופיס 'חי   
      
יולת / חנומ רויכל חרפ זרב הנקתהו הקפסא     07.03.0020
םילינ ללוכ , ןרטש תרצות םימח םירק םימל      

  4,080.00   510.00     8.00 . םלשומ ןקתומ 'חי   
      
"הסרח" תרצות תמגודכ ןבל סרחמ םיכנ רויכ     07.03.0030
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד      

    935.00   467.50     2.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו 'חי   
      
י"ע הלעפה , הדימעב ,םיכנל םירק םימ זרב     07.03.0040

  1,190.00   595.00     2.00 .ןרטש תרצות , םיכנל דעוימה קפרמ טומ 'חי   
      
תרצות תמגודכ היולת ןבל סרחמ הלסא     07.03.0050
בשומ ללוכ , 633 ט"קמ "הילמק-הסרח"      
םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ סופיט הסכמו      

  8,500.00 2,125.00     4.00 .ייורג תרצות יומס החדה לכימ ללוכ , םורכ 'חי   
      
      
      
      

 15,725.00 30.70.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     023 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,725.00 מהעברה      

      
      
תקרב םגד הסרח תרצות םיכנל תדעוימ הלסא     07.03.0060
םע דבכ סופיט הסכמו בשומ ללוכ , 683 ט"קמ      
די זחאמ ללוכ םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ      
יומס החדה לכימ ללוכ טרפ יפל הטסורינמ      

  4,760.00 2,380.00     2.00 . ייורג תרצות 'חי   
      
ןקתומ , הרקתה ללחב וא ריקב 1" קותינ יזרב     07.03.0070

    391.00    97.75     4.00 . םלשומ 'חי   
 20,876.00 תויאורבת תועובק 30.70 כ"הס  

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
5% תפסות )א(  :זוקינ תורונצ יפיעסל הרעה      
)ב( .'מ 5.3 לעמ ףסונ קמוע רטמ 5.0 לכ רובע      
.ףוצרו השק עלסב הביצח רובע 01% תפסות      
ריחמה)א( :הטילקו הרקב יאת יפיעסל הרעה      
( רתאב םיקוצי וא םיימורט םיאתל סחייתמ      
לכל ריחמה )ב(. חקפמה /ןימזמה תעיבק יפל      
ב-ב הסכמו הדבכ הרקת ללוכ םיאתה יגוס      
.004D ןיממ      
      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
,המדא יפדוע קוליס .םישרדנה תומוקמב      
שרדנכ תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא      
      
NS-8 גוסמ בויבל הבע יס.יו.יפ תורוניצ      
)488 י"ת יפל רצוימ(      
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.04.0010
    ).E.P.D.H(  םייומס , םייולג םינקתומ תירבג  
, םילפינ , תותשק , םיחפס תוברל יולימב וא      
ןוטב תפיטע + 4" רטוק  , ןולספיא , תופומ      

 39,270.00   119.00   330.00 .םישורדה םירזיבאה ללוכ םייולת וא/ו רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.04.0020
    ).E.P.D.H(  םייומס , םייולג םינקתומ תירבג  
, םילפינ , תותשק , םיחפס תוברל יולימב וא      
ןוטב תפיטע + 8" רטוק  , ןולספיא , תופומ      

 34,000.00   212.50   160.00 'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.04.0030
    ).E.P.D.H(  םייומס , םייולג םינקתומ תירבג  
, םילפינ , תותשק , םיחפס תוברל יולימב וא      
ןוטב תפיטע + 8" רטוק  , ןולספיא , תופומ      

 27,540.00   229.50   120.00 'מ 00.2 דע 'מ 62.1 -מ קמועב רטמ   
      

100,810.00 40.70.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     024 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
100,810.00 מהעברה      

      
      
טיבלד זקנ רמלד תרצות םשג ימ טלוק     07.04.0040

  1,062.50   212.50     5.00 4S15". 'חי   
      

    850.00   170.00     5.00 .4" רטוק הדלפמ ןותחת בזרמ אצומ 'חי  07.04.0050
      

    850.00   170.00     5.00 . בזרמ אצומ דיל תימורט ןוטבמ תינגא 'חי  07.04.0060
      
מ"ס 04 בחורב 613 תררוחמ הטסורינ תלעת     07.04.0070
םאתהב הלעתה ההבוג םינתיווזו תרגסמ ללוכ      
, יפוסה חותיפהו ןוטבה יעופישו ךרואל      
/ םינטלוקל םירוביח ללוכ , תמלשומ תנקתומ      

  2,295.00   765.00     3.00 . םיבזרמ רטמ   
      
קמועבו מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ זוקינ תחוש     07.04.0080
םע , ע"ש וא "ןמפלוו" תמגוד רטמ52.1 -מ דע      
ןוט 52 .ב.ב גוסמ מ"ס 06 רטוק הסכמו הרקת      
יקלח לכ ןיב םוטיא טסלפונגמ תיתחת תוברל      
תועצמאב םימ תורידח דגנכ רטוק לכב החושה      

 12,750.00 2,125.00     6.00 . "טסלפוטיא" םטא רטמ   
      
קמועבו מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ זוקינ תחוש     07.04.0090
תמגוד רטמ 57.1  דע רטמ52.1 -מ דע      
06 רטוק הסכמו הרקת םע , ע"ש וא "ןמפלוו"      
תיתחת תוברל ןוט 52 .ב.ב גוסמ מ"ס      
לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא טסלפונגמ      
םטא תועצמאב םימ תורידח דגנכ רטוק      

 11,560.00 2,890.00     4.00 . "טסלפוטיא" 'חי   
      
בויבל תולובט תובאשמ יתש תנקתהו הקפסא     07.04.0100
52 לש דמוע דגנכ ש"קמ 02 לש הקיפסל א"כ ,      
תחלצ ןכו , הריהמ הפילשל לגר ללוכ רטמ      
הבאשמה תבצה ללוכ ריחמה .םיקצומ קוסירל      
הקינסה וקל הרוביחו תמלשומה התנקתהל דע      
DAOL" לולכיש דוקיפו למשח חול  םע      
    REVO", "REVO EGNAHC", תוירונ  
יטמוטוא/ינדי קספמ .הלקת/הקספה/הלעפה      
חולה . הבאשמה יפוצמ 2-ל רוביח תורשפאו      
הקפסא ללוכ , תובאשמה רובל ךומסב םקומי      
וקל הבאשמ רוביחל םינוש םירזיבא תנקתהו      
תורוניצ ,תויווז ,םיזרב ,םידרוקר :ןוגכ הקינסה      
ררחשמ , קותינ זרב ,םינגוא ,םירזוח לא ,      
הבאשמה תבצה ללוכ םירבחמ ראשו ריווא      
ןוטיב תחוש ללוכ  ןוטבמ החושב םירזיבאהו      
00.4 הבוג מ"ס 081 רטוקב ס תימורט ןמפלוו      
61 גרד 3" הקינס וק + תומלוס ללוכ רטמ      
ללוכ יולת / ןקתומ ךרוא רטמ 03 דע ךרואב      

 59,500.00 59,500.00     1.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא , הפיטע  
      
      

189,677.50 40.70.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../025 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     025 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
189,677.50 מהעברה      

      
      
דע קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את     07.04.0110
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 051      

 23,424.30 3,904.05     6.00 D400 'חי   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     07.04.0120
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

 14,212.00   177.65    80.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     07.04.0130
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

 26,214.00   218.45   120.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 003 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     07.04.0140
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

 22,950.00   255.00    90.00 .רטמ רטמ   
      
םייק זוקינ ןטלוק/את/וקל שדח זוקינ וק רוביח     07.04.0150
שומיש , הריפחו שושיג הייצח תוברל םחתמב      
םע םואית + ותמדקל בצמה תרזחהו ןורפחמב      
תוישרה לכו הייריע + למשחה תרבח + קזב      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק . תורחאה  
278,177.80 םשג ימ זוקינ 40.70 כ"הס  

      
ח ו ת י פ  ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  50.70 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     07.05.0010
תפיטע , הביצח וא הריפח ללוכ עקרקב חנומ      
רוניצל  תחתמו לעמ מ"ס 03 יבועב תונויד לוח      
יאתל םירוביח קודיה עקרק קודיה יולימ      
דע קמועב יללכה טרפמב טרופמה לכו תרוקיב      

  1,020.00   102.00    10.00 .רטמ 52.1 רטמ   
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     07.05.0020
וא הריפח ללוכ םותכ,ךרע הווש וא דיברמ      
מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע , הביצח      
קודיה עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו לעמ      
טרפמב טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביח      

 11,475.00   127.50    90.00 .מ"ס 521 דע קמועבו 6" רטוקב , יללכה רטמ   
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     07.05.0030
וא הריפח ללוכ םותכ,ךרע הווש וא דיברמ      
מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע , הביצח      
קודיה עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו לעמ      
טרפמב טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביח      
571 דע 621 -מ קמועבו 6" רטוקב , יללכה      

  7,650.00   153.00    50.00 .מ"ס רטמ   
      
      

 20,145.00 50.70.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../026 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     026 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 20,145.00 מהעברה      

      
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     07.05.0040
וא הריפח ללוכ םותכ,ךרע הווש וא דיברמ      
מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע , הביצח      
קודיה עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו לעמ      
טרפמב טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביח      
522 דע 671 -מ קמועבו 6" רטוקב , יללכה      

 11,900.00   170.00    70.00 .מ"ס רטמ   
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     07.05.0050
וא הריפח ללוכ םותכ,ךרע הווש וא דיברמ      
מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע , הביצח      
קודיה עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו לעמ      
טרפמב טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביח      
דע מ"ס 622 -מ קמועבו 6" רטוקב , יללכה      

  7,820.00   195.50    40.00 .מ"ס 053 רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ בויבל הרקב תחוש     07.05.0060
ע"ש וא "ןמפלוו" תמגוד רטמ 52.1 דע קמועבו      
.ב.ב גוסמ מ"ס 06 רטוק הסכמו הרקת םע ,      
לכ ןיב םוטיא טסלפונגמ תיתחת תוברל ןוט 52      
םימ תורידח דגנכ רטוק לכב החושה יקלח      

 11,900.00 1,700.00     7.00 . "טסלפוטיא" םטא תועצמאב 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ בויבל הרקב תחוש     07.05.0070
תמגוד רטמ 52.2 דע 62.1 -מ קמועבו      
מ"ס 06 רטוק הסכמו הרקת םע , "ןמפלוו"      
טסלפונגמ תיתחת תוברל , ןוט 04 .ב.ב גוסמ      
דגנכ רטוק לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא      

  2,975.00 2,975.00     1.00 . "טסלפוטיא" םטא תועצמאב םימ תורידח 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב ןוטבמ בויבל הרקב תחוש     07.05.0080
תמגוד רטמ 05.3 דע 62.2 -מ קמועבו      
06 רטוק הסכמו הרקת םע , ע"ש וא "ןמפלוו"      
תיתחת תוברל ןוט 52 .ב.ב גוסמ מ"ס      
לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא טסלפונגמ      
םטא תועצמאב םימ תורידח דגנכ רטוק      

 20,400.00 4,080.00     5.00 . "טסלפוטיא" רטמ   
      

    850.00   425.00     2.00 . והשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ 'חי  07.05.0090
      
6 דע ההבוגב 6" רטוקב ריק ךותב ינקת תפמ     07.05.0100
, ןוטב תפיטעו קוזיחו תרוקיב ןיע ללוכ רטמ 5      

  1,955.00 1,955.00     1.00 'פמוק . םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ םלשומ ןקתומ  
      
      
      
      
      
      

 77,945.00 50.70.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../027 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     027 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 77,945.00 מהעברה      

      
      
שיבכב תמייק ב.של שדח בויב וק רוביח     07.05.0110
שומיש הריפחו שושיג שיבכ תייצח תוברל      
לכו הייריעו ח"ח+ קזב םע םואית + ןורפחמב      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק תורחאה תויושרה  
 79,645.00 חותיפ לועיתו בויב 50.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

568,724.80 חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
 

קובץ: חניון מורשת סופי   .../028 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     028 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ק נ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןגמה תורונצו םיכילומה תא לולכי הדוקנ ריחמ       
האיציל דעו חולהמ לחה םהיחיפס לכ לע      
םג לולכי רואמ תדוקנ ריחמ .ריקב וא הרקתב      
עקתה תיב תדוקנ ריחמ ,םרזה קספמ תא      
הרואתה יפוג רפסמ .עקתה תיב תא לולכי      
תודוקנה רפסמו תחא האיציל ורבוחיש      
אל - לופכ וא ליגר דחא קספמ י"ע תולעפומה      
רואמ תדוקנ םא .הדיחיה ריחמ תא הנשי      
לכ בשוחי דחא קספממ רתוי י"ע תלעפומ      
הנתשי אל םלוא .תפסונ הדוקנכ ףסונ קספמ      
קספממ תלעפומ הדוקנה םאב הדוקנה ריחמ      
,דבלב דחא יפוס רזיבא ןיזמ לגעמ םא .לופכ      
.הדוקנה ריחמ תא וז הדבוע הנשת אל      
      
,תובכרומ טוהירב וא ריקב הרקתב רוא תדוקנ     08.01.0002
תודובעה לכ םע שומישל תונכומו תורבוחמ      
תיבו הרקתב וו ,םרז קיספמ ללוכ םירמוחהו      
הלעתו ר"ממ 5.1X3 לבכ לש שומישב ,הרונמ      
למשחה חולמ לחה מ"מ 02 ףכירמ רוניצב וא      

 52,938.00   153.00   346.00 .ריקב וא הרקתב הדוקנה אצומל דעו 'קנ   
      
,תובכרומ טוהירב וא ריקב הרקתב רוא תדוקנ     08.01.0003
תודובעה לכ םע שומישל תונכומו תורבוחמ      
תיבו הרקתב וו ,םרז קיספמ ללוכ םירמוחהו      
הלעתו ר"ממ 5.2X3 לבכ לש שומישב ,הרונמ      
למשחה חולמ לחה מ"מ 02 ףכירמ רוניצב וא      

  8,500.00   170.00    50.00 .ריקב וא הרקתב הדוקנה אצומל דעו 'קנ   
      
,תובכרומ טוהירב וא ריקב הרקתב רוא תדוקנ     08.01.0004
תודובעה לכ םע שומישל תונכומו תורבוחמ      
תיבו הרקתב וו ,םרז קיספמ ללוכ םירמוחהו      
הלעתו ר"ממ 5.2X5 לבכ לש שומישב ,הרונמ      
למשחה חולמ לחה מ"מ 52 ףכירמ רוניצב וא      

 75,735.00   229.50   330.00 .ריקב וא הרקתב הדוקנה אצומל דעו 'קנ   
      
,תובכרומ טוהירב וא ריקב הרקתב רוא תדוקנ     08.01.0005
תודובעה לכ םע שומישל תונכומו תורבוחמ      
תיבו הרקתב וו ,םרז קיספמ ללוכ םירמוחהו      
HNHX ר"ממ 5.1X3 לבכ לש שומישב ,הרונמ      
חולמ לחה מ"מ 02 ףכירמ רוניצב וא הלעתו      

  3,570.00   255.00    14.00 .ריקב וא הרקתב הדוקנה אצומל דעו למשחה 'קנ   
      
הזאפ טוח רובע רואמ תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.0006

    476.00    34.00    14.00 .םורחל ףסונ 'חי   
      
      
      

141,219.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../029 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     029 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
141,219.00 מהעברה      

      
      
תונכומו תורבוחמ ,תובכרומ ריק רובח תודוקנ     08.01.0007
ללוכ ,םירמוחהו תודובעה לכ םע שומישל      
ר"ממ 5.2X3 לבכ לש שומישב םיאתמ רזיבא      
וא ריקב הדוקנה דעו למשחה חולמ לחה      

  4,862.00   110.50    44.00 .טוהרב 'קנ   
      
גוז 3 לבכו מ"מ 52 רוניצב ץוח ןופלט תדוקנ     08.01.0008
הטזורו 55 אספוקב רומגו ןופלטה זגראמ      
הבוגבו םוקמב JR-54  תואיצי 2 םע ןופלט      

  2,142.00   153.00    14.00 .תינכתב םינמוסמה 'קנ   
      
שומישל הנכומו תרבוחמ ,תבכרומ ןגזמ תדוקנ     08.01.0009
5.2X3 לבכ ללוכ םירמוחהו תודובעה לכ םע      

  1,377.00   229.50     6.00 .םיאתמ רזיבאו ר"ממ 'קנ   
      
רוניצו ר"ממ 5.2X5 לבכב  רורווא חופמ תדוקנ     08.01.0010

    544.00   272.00     2.00 .רפמא 61X3 םימ ןגומ ז"מ ללוכ מ"מ 52 'קנ   
      
5.2X2 לבכו מ"מ 02 תרנצב םילוקמר תודוקנ     08.01.0011
הדוקנל דע הזירכה תזכר םוקממ ר"ממ      

 10,540.00   170.00    62.00 .תיפוסה 'קנ   
      
טוחו מ"מ 52 רוניצ תללוכה ףוסמ תדוקנ     08.01.0012
ןמוסמכ הדוקנה דעו םיפוסמה זגראמ הכישמ      
הלעתב וא מ"מ 55 הספוקב רומגו תינכתב      
2 םע רזיבא ללוכ ,םינמוסמה הבוגבו םוקמב      

    816.00   136.00     6.00 GR-54 תרושקת יעקש 'קנ   
      
הכישמ טוחו מ"מ 52 רוניצב הקעזא תדוקנ     08.01.0013

    680.00    85.00     8.00 .להנמ רדחל תיפוס הדוקנמ 'קנ   
      
הכישמ טוחו מ"מ 52X2 רוניצב הקעזא תדוקנ     08.01.0014

    680.00   170.00     4.00 .להנמ רדחל תיפוס הדוקנמ 'קנ   
      
הכישמ טוחו מ"מ 52 רוניצב םוקרטניא תדוקנ     08.01.0015

  1,020.00    85.00    12.00 .להנמ רדחל תיפוס הדוקנמ 'קנ   
      
טוחו מ"מ 52X2 רוניצב םוקרטניא תדוקנ     08.01.0016

    680.00   170.00     4.00 .להנמ רדחל תיפוס הדוקנמ הכישמ 'קנ   
      
הכישמ טוחו מ"מ 52X2 רוניצב המלצמ תדוקנ     08.01.0017

  1,632.00   204.00     8.00 .להנמה רדח דעו תיפוסה הדוקנהמ 'קנ   
      
הכישמ טוחו מ"מ 52X2 רוניצב המלצמ תדוקנ     08.01.0018
רדח דעו חפה תלעתל תיפוסה הדוקנהמ      

    816.00   102.00     8.00 .להנמה 'קנ   
      
      
      

167,008.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../030 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     030 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
167,008.00 מהעברה      

      
      
הכישמ טוחו מ"מ 52X4 רוניצב המלצמ תדוקנ     08.01.0019
רדח דעו חפה תלעתל תיפוסה הדוקנהמ      

  2,856.00   204.00    14.00 .להנמה 'קנ   
      
מ"מ 52 רוניצב ןוינח תרקבל תרושקת תדוקנ     08.01.0020
חפה תלעתל תיפוסה הדוקנהמ הכישמ טוחו      

    850.00    85.00    10.00 .להנמה רדח דעו 'קנ   
      
מ"מ 23 רוניצב ןוינח תרקבל תרושקת תדוקנ     08.01.0021
חפה תלעתל תיפוסה הדוקנהמ הכישמ טוחו      

    765.00   127.50     6.00 .להנמה רדח דעו 'קנ   
      
לבכו מ"מ 02 ףכירמ רוניצב ןשע יאלגל הדוקנ     08.01.0022

 18,190.00   170.00   107.00 .ר"ממ 1X2 בלצומ 'קנ   
      
ינגומ םירזיבא רובע תודוקנ ריחמל תפסות     08.01.0023

    425.00    21.25    20.00 .םימ 'קנ   
      
וא לופכ ק"ח רובע הדוקנ ריחמל תפסות     08.01.0024

    382.50    38.25    10.00 .סיוג תרצות םיבכרהב 'חי   
      

    680.00    68.00    10.00 .6N ק"ח רובע הדוקנ ריחמל תפסות 'חי  08.01.0025
      
/NOKEC עקש רובע הדוקנ ריחמל תפסות     08.01.0026

    204.00    51.00     4.00 CEE. 'חי   
      
תמגודכ רזיבא רובע הדוקנ ריחמל תפסות     08.01.0027
יעקש 6 ללוכהו 81D םגד טסלפ א.ד.ע תרצות      

    255.00   255.00     1.00 .ףוסמ יעקש-ו ןופלט יעקש 2 למשח 'חי   
      

    510.00   170.00     3.00 .GR-6 לבכו מ"מ  52 רוניצב היזיולט תדוקנ 'קנ  08.01.0028
192,125.50 תודוקנ 10.80 כ"הס  

      
ם י ו ו ק  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ הנזהה וק לש רוביחו הנקתה הקפסה      
לכו רזעה ירמח לכ ,םיכילומ ,םיליבומ      
.תושורדה תודובעה      
      
5.1X3 לבכב תוקעזא ןוראל  למשח חולמ וק     08.02.0002

    153.00   153.00     1.00 'פמוק .ר"ממ  
      

    153.00   153.00     1.00 'פמוק .ר"ממ 5.2X3 לבכב ע"ג תזכרל םלוא ל"נכ 08.02.0003
      
קספמ רובע ישאר םורח ןצחלל וק םלוא ל"נכ     08.02.0004

    340.00   170.00     2.00 'פמוק .ר"ממ 5.2X2 םיטוחב , ישאר  
      
      

    646.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../031 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     031 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    646.00 מהעברה      

      
      
1X4 לבכב ישאר חולל ע"ג תזכרמ דוקיפ וק     08.02.0005

    340.00   170.00     2.00 'פמוק .מ"מ 02 רוניצב ר"ממ  
      
ר"ממ 5.1X3 לבכב ישאר חולמ דוקיפ וק     08.02.0006

    425.00   212.50     2.00 'פמוק .תומוקב םיינשמה למשחה תוחולל  
      
EPLX לבכב B חולל ישאר  חולמ הנזה וק     08.02.0007
הלעתב ,הרקתל דומצ 53X2+07X3 ךתחב      

  1,870.00 1,870.00     1.00 'פמוק .מ"מ 051 רוניצב וא דרפנב דדמתש  
      
EPLX לבכב C  חולל ישאר חולמ הנזה וק     08.02.0008
הלעתב ,הרקתל דומצ ר"ממ 01X5 ךתחב      

  3,910.00 3,910.00     1.00 'פמוק .מ"מ 05 רוניצב וא דרפנב דדמתש  
      
EPLX לבכב D  חולל ישאר חולמ הנזה וק     08.02.0009
הלעתב ,הרקתל דומצ ר"ממ 01X5 ךתחב      

  1,275.00 1,275.00     1.00 'פמוק .מ"מ 05 רוניצב וא דרפנב דדמתש  
      
EPLX לבכב E  חולל ישאר חולמ הנזה וק     08.02.0010
הלעתב ,הרקתל דומצ ר"ממ 01X5 ךתחב      

  4,590.00 4,590.00     1.00 'פמוק .מ"מ 05 רוניצב וא דרפנב דדמתש  
      
EPLX לבכב F  חולל ישאר חולמ הנזה וק     08.02.0011
הלעתב ,הרקתל דומצ ר"ממ 61X5 ךתחב      

  6,120.00 6,120.00     1.00 'פמוק .מ"מ 05 רוניצב וא דרפנב דדמתש  
      
ךתחב EPLX לבכב תילעמ חולל הנזה וק     08.02.0012
    6X5 דדמתש הלעתב ,הרקתל דומצ ר"ממ  

  1,700.00   425.00     4.00 'פמוק .מ"מ 05 רוניצב וא דרפנב  
      
EPLX לבכב תילעמ חולמ תילעמל הנזה וק     08.02.0013
הלעתב ,הרקתל דומצ ר"ממ 6X5 ךתחב      

    680.00   170.00     4.00 'פמוק .מ"מ 05 רוניצב וא דרפנב דדמתש  
      
HXHN לבכב B חולל רוטרנג  חולמ הנזה וק     08.02.0014
הלעתב ,הרקתל דומצ 53X2+07X3 ךתחב      

 10,625.00 10,625.00     1.00 'פמוק .מ"מ 051 רוניצב וא דרפנב דדמתש  
      
HXHN לבכב רוטרנג חולל רוטרנגמ הנזה וק     08.02.0015
הלעתב ,הרקתל דומצ 53X2+07X3 ךתחב      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק .מ"מ 051 רוניצב וא דרפנב דדמתש  
      
לבכב -1 המוק םיחופמ חולל B חולמ הנזה וק     08.02.0016
    HXHN 61 ךתחבX2+52X3 הרקתל דומצ,  

  1,275.00 1,275.00     1.00 'פמוק .מ"מ 57 רוניצב וא דרפנב דדמתש הלעתב  
      
      
      
      

 34,306.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../032 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     032 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 34,306.00 מהעברה      

      
      
לבכב -2 המוק םיחופמ חולל B חולמ הנזה וק     08.02.0017
    HXHN 61 ךתחבX5 הלעתב ,הרקתל דומצ  

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק .מ"מ 05 רוניצב וא דרפנב דדמתש  
      
מ"מ 52 רוניצב ןשע יוליג תזכרל ןופלט וק     08.02.0018

    153.00   153.00     1.00 'פמוק .גוז 3 לבכו  
      
3 לבכו מ"מ 52 רוניצב הקעזא ןוראל ןופלט וק     08.02.0019

    153.00   153.00     1.00 'פמוק .גוז  
      
תמוקב הלקת לנפל רוטארנג ןיב דוקיפ וק     08.02.0020

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק . מ"מ 05 רוניצו 5.2X21 םיטוחב .עקרק  
      
תודימב תיטסלפ הלעת לש הנקתהו הקפסא     08.02.0021
    001X002 לבכ יקיזחמ ללוכ הסכמ םע מ"מ  

  1,530.00    76.50    20.00 .תולעתל תוילניגרוא תויפוסו םייטרדנטס רטמ   
      
עובצו ןבלוגמ חפמ הלעת לש הנקתהו הקפסא     08.02.0022
םע מ"מ 001X002 תודימב מ"מ 5.1 יבועב      
תויפוסו םייטרדנטס לבכ יקיזחמ ללוכ הסכמ      

221,000.00    85.00 2,600.00 .תולעתל תוילניגרוא רטמ   
      
יבועב ןבלוגמ חפמ הלעת לש הנקתהו הקפסא     08.02.0023
הסכמ םע מ"מ 001X003 תודימב מ"מ 5.1      
תויפוסו םייטרדנטס לבכ יקיזחמ ללוכ      

  1,105.00   110.50    10.00 .תולעתל תוילניגרוא רטמ   
      
תויושע תשר תולעת לש הנקתהו הקפסא     08.02.0024
ךתח מ"מ 5 רטוקב ,םינוולוגמ הדלפ יליית      
לבכ יקיזחמ ללוכ מ"ס 5.8x02 הלעתה      

  1,020.00    51.00    20.00 .תולעתל תוילניגרוא תויפוסו םייטרדנטס רטמ   
262,667.00 םיווק 20.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 
 

קובץ: חניון מורשת סופי   .../033 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     033 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  י פ ו ג  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ הרואתה ףוג לש רוביחו הנקתה הקפסה      
קנשמ ללוכ ,הרואתה ףוג לש רזעה ירמוח לכ      
תורונו ספיליפ וא S-V תרצות ינורטקלא      
תרצותמ ויהי תורונה לכ .ע"ש וא סקולימול      
,קירטקלא לרנ'ג וא ספיליפ ,םרסוא - הדיחא      
5 ויהי הרואתה יפוג לכל .WC דיחא רוא ןווגבו      
רושיא היהי הרואתה יפוג לכל .תוירחא תונש       
וא ילארשי ןקת ותב ןומיסל םינקתה ןוכמ      
קפוה רשא ילארשיה ןקתל המאתה רושיא      
,הרואתה ףוג רושיא רחאל .תיחכונה הנשב      
דע ןימזמה ידיב רשואמה ףוגל אמגוד ראשת      
רושיא תלעב היהת דלה תרואת .עוציבה םות      
םיקפוסמה הרואתה יפוג .BC ןוכמ תקידב      
הז הזוח/זרכמ תרגסמב ןלבקה י"ע םינקתומהו      
העצה  .תויומכה בתכב ןייוצמה םגדהמ ויהי      
םינותנב ךרע תווש היהת ןלבקה לש תרחא      
ןרציה לש יגולטק רפסמ ןויצב ןייוצתו תודימבו      
היהי ןימזמה וא/ו ןנכתמה .ןרציה םשו      
אלל ול הארת אלש העצה לכלוספליאשר      
לכו הנקתהו הקפסה לולכי ריחמה ,הקמנה      
.םיוולנה רזעה ירמוח      
      
ילעב ויהי םוריחה יריממו םוריחה תרואת יפוג      
.םוריח תרואתל 02 ילארשי ןקת      
      
תרצות םוריח הרואת ףוג לש הנקתהו הקפסה     08.03.0003
וד טלש םע DEL  - 226 םגד טיילורטקלא      

 10,540.00   340.00    31.00 .תוקד-09 ל ידדצ 'חי   
      
טלוו 21 רפמא 5 חכ קפס לש הנקתהו הקפסה     08.03.0004
021 תוברל ,םימ ןגומ דל הרואת ספ רובע      

  8,840.00   221.00    40.00 .'מל טאוו 4.41 קפסה ,רטמל תורונ 'חי   
      
הנקתהל לוגע הרואת ףוג לש הנקתהו הקפסה     08.03.0005
"שעג" תרצות ,טאוו 02 דל תורונ םע ,העוקש      

  8,925.00   297.50    30.00 .522/581 "דלסקיפ" םגד 'חי   
      
םעונ תאמגוד הרואת ףוג לש הנקתהו הקפסה     08.03.0006

 70,125.00   212.50   330.00 ."שעג" תרצות , טאוו 84 'חי   
      
לוגע רדניליצ הרואת ףוג לש הנקתהו הקפסה     08.03.0007
דל ןלוג םגד "שעג" תרצות ,תינוציח הנקתהל      

  2,380.00   595.00     4.00 .טאוו 04 'חי   
      
,PI 56 הרואת ףוג לש לש הנקתהו הקפסה     08.03.0008

  5,100.00   425.00    12.00 .שעג ןאובי דלוטנאק תאמגוד 'חי   
      
      
      
      

105,910.00 30.80.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../034 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     034 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
105,910.00 מהעברה      

      
      
56PI הרואת ףוג לש לש הנקתהו הקפסה     08.03.0009
,טאוו 42 דל תורונ םע ,תינוציח הנקתהל      

 12,750.00   212.50    60.00 ."עובליג" םגד "שעג" תרצות 'חי   
      
עוקש  הרואת ףוג לש לש הנקתהו הקפסה     08.03.0010
"שעג" תרצות ,טאוו 4 דל תורונ םע , ריקב      

 15,427.50   467.50    33.00 ."תיריק" םגד 'חי   
      
םגד טיילורטקלא תרצות םוריח הרואת ףוג     08.03.0011

  2,856.00   357.00     8.00 .תוקד 09 -ל טלש םע DEL -LE 226 'חי   
      
ינוויכ וד 02 טאוו  לבוש תאמגוד הרואת ףוג     08.03.0012

 10,710.00   595.00    18.00 'פמוק שעג י"ע קוושמ  
      
תרצות יתילכת וד 01 רמת הרואת ףוג      08.03.0013

  5,950.00   425.00    14.00 .טיילורטקלא 'חי   
      
תאמגוד ,דל יתילכת דח םוריח תרואת ףוג     08.03.0014

 55,250.00   425.00   130.00 'פמוק 237/236 LE טיילורטקלא תרצות.  
      
2394 עוקש דל םולהי תאמגוד הרואת ףוג     08.03.0015

 29,750.00   425.00    70.00 סקולארשי ןאובי רטמ   
238,603.50 הרואת יפוג 30.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
םילנפו תותלד םע חפמ למשח חולל הנבמ     08.04.0001
יפל תודימב תוחפל 45PI ,םייתכתמ םיימינפ      

  8,500.00 2,125.00     4.00 'פמוק ר"מ 1 דע ר"מ 15.0-מ לדוגב ,השירד  
      
םילנפו תותלד םע חפמ למשח חולל הנבמ     08.04.0002
יפל תודימב תוחפל 45PI ,םייתכתמ םיימינפ      

  7,140.00 3,570.00     2.00 'פמוק ר"מ 2 דע ר"מ 10.1-מ לדוגב ,השירד  
      
ץעמ בג םע ,םינופלטל תופעתסה תובית     08.04.0003
מ"ס 21/04/06  תודימב  תלדו מ"מ 02 יבועב      

    657.90   657.90     1.00 . "קזב" תושירד יפל 'חי   
      

  1,407.60   234.60     6.00 .םינופלטל תופעתסה תוביתל חירב בר לוענמ 'חי  08.04.0004
      
קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-דח ריעז ת"מאמ     08.04.0005

  3,927.00    56.10    70.00 10KA 'חי   
      
קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-וד ריעז ת"מאמ     08.04.0006

    918.00   183.60     5.00 AK01 רצק םרז 'חי   
      
קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-תלת ריעז ת"מאמ     08.04.0007

  5,236.00   238.00    22.00 AK01 רצק םרז 'קנ   
 27,786.50 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: חניון מורשת סופי   .../035 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     035 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 27,786.50 מהעברה      

      
      
,שרדנכ A04 וא A23 יזאפ-תלת ריעז ת"מאמ     08.04.0008

  4,022.20   287.30    14.00 AK01 רצק םרז קותינ רשוכ 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע A36 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.04.0009
לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו      

  3,131.40   782.85     4.00 תוחפל AK22 קותינ רשוכ ,)A(36-04 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע A001 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.04.0010
לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו      

  2,079.10 1,039.55     2.00 תוחפל AK22 קותינ רשוכ ,)A(001-36 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע A061 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.04.0011
לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו      

  5,229.20 1,307.30     4.00 תוחפל AK22 קותינ רשוכ ,)A)061-001 'חי   
      
)C.T( קוחרמ חתמ תקספה לילס תפסות     08.04.0012

  1,062.50   212.50     5.00 A04 דע ת"מאמל 'חי   
      
)C.T( קוחרמ חתמ תקספה לילס תפסות     08.04.0013

    850.00   212.50     4.00 A001 דע ת"מאמל 'חי   
      
תמגוד "טקפ" םגד ,רוגס ,סמועב A02X3 ז"מ     08.04.0014

  1,666.00    83.30    20.00 "רלימ-רנקולק" 'חי   
      
תמגוד "טקפ" םגד ,רוגס ,סמועב A52X3 ז"מ     08.04.0015

    680.00   170.00     4.00 "רלימ-רנקולק" 'חי   
      
תמגוד "טקפ" םגד A01 דוקיפ ז"מ     08.04.0016

  1,938.00    96.90    20.00 "רלימ-רנקולק" 'חי   
      
וא ,A01 "ספא" בצמ םע ףילחמ דוקיפ ז"מ     08.04.0017
תמגוד ,"טקפ" םגד ,שרדנכ ,"ספא" בצמ אלל      

    557.60   139.40     4.00 "רלימ-רנקולק" 'חי   
      
A52 דע ת"מאמ יומד ירלודומ יזאפ-דח ז"מ     08.04.0018

    306.00    38.25     8.00 ללוכ 'חי   
      
לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ     08.04.0019
3CA,  הדובע  רטשמ ,V032 הלעפה לילס      
תמגוד WK01 ףוצר הדובע קפסהל      

  8,032.50   446.25    18.00 "קינכמלט" 'חי   
      
לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ     08.04.0020
3CA,  הדובע  רטשמ ,V032 הלעפה לילס      
תמגוד WK03 ףוצר הדובע קפסהל      

    680.00   680.00     1.00 "קינכמלט" 'חי   
      
      
      

 58,021.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../036 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     036 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 58,021.00 מהעברה      

      
      
לילס לעב ,V004 הדובע חתמל דוקיפ רסממ     08.04.0021
C.N, O.N  רזע  יעגמ  4 םע V032 הלעפה      
תמגוד A01 לש ףוצר הדובע םרזל ,שרדנכ      

  2,235.50   447.10     5.00 "קינכמלט" 'חי   
      
ת"מאמל C.N ו/וא O.N רזע יעגמ ינש תפסות     08.04.0022

    697.00   139.40     5.00 'פמוק דוקיפ רסממל וא ןעגמל וא  
      
03 הגילז םרז תושיגר ,A52X2 תחפ רסממ     08.04.0023

    306.00   306.00     1.00 רפמאילימ 'חי   
      
03 הגילז םרז תושיגר ,A04X4 תחפ רסממ     08.04.0024

  7,413.70   529.55    14.00 רפמאילימ 'חי   
      
היהשה םע )רמייט( ינורטקלא הייהשה רסממ     08.04.0025
םוחתל שרדנכ  קותינב  הייהשה וא הלעפהב      
דע 51-מ וא ,תוינש 03 דע 5.1-מ ןמז לויכ      
,שרדנכ רחא  םוחת  וא ,תוינש 003      
תמגוד ףלחתמ עגמ םע ,שרדנכ דוקיפחתמ      

    697.00   348.50     2.00 "קינכמלט" 'חי   
      
0001 דע שרדנה םוחתב הלקס םע םרז דמ     08.04.0026
םעו תוקד  51  שוקיב  איש גוחמ םע ,רפמא      
תודימב ,5.1% קויד ,תיעגר האירקל גוחמ      
    69X69  441  וא  מ"מX441  שרדנכ מ"מ  

  2,509.20   418.20     6.00 "ודרא" תמגוד 'חי   
      
,שרדנכ A5/0001 דע םרז דמל םרז הנשמ     08.04.0027

  1,004.70   167.45     6.00 1% קויד 'חי   
      
השדע םעו דייליטלומ V032 ןומיס תירונ     08.04.0028

  1,009.80    56.10    18.00 תגרבתמ תינועבצ 'חי   
      
מ"מ 22 רטוקב ינועבצ יתמוק-תלת ןצחל     08.04.0029

  1,530.00    85.00    18.00 "רלימ-רנקולק" תמגוד 'חי   
      
יתלב תוינכות יתש םע ימוי ילמשח דוקפ ןועש     08.04.0030

  3,903.20   487.90     8.00 תוחפל תועש 21-ל תינכימ הברזר םעו תויולת 'חי   
      

  1,836.00   102.00    18.00 .רפמא 2 זויפורקימ יחיטבמ 'חי  08.04.0031
      
דע קפסהב V42/032 יזאפ-דח שבי יאנש     08.04.0032

  1,394.00   348.50     4.00 250VA 'חי   
      
םגד קיכמלט תרצות ךר ענתמ     08.04.0033

 15,300.00 2,550.00     6.00 ATSO1N22QN 'חי   
      

    425.00   212.50     2.00 "ןוימרט" תוגרדמ טמוטוא 'חי  08.04.0034
      

 98,282.10 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../037 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     037 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 98,282.10 מהעברה      

      
      
הפלחה תכרעמ דוקיפל ינורטקלא רקב     08.04.0035
למשח תרבח םיענוממ םרז יקספמל תיטמוטוא      

  5,294.65 5,294.65     1.00 'פמוק 825" רדמא" תמגוד רוטרנג -  
      
תעינמל WK001 דע םינעגמ גוזל ינכימ רוגיח     08.04.0036

  1,700.00   850.00     2.00 'פמוק םינעגמה ינש לש תינמז וב הלעפה  
      
לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ     08.04.0037
3CA,  הדובע  רטשמ ,V032 הלעפה לילס      
תמגוד WK001 ףוצר הדובע קפסהל      

  3,927.00 1,963.50     2.00 "קינכמלט" 'חי   
      
יתלב C.V.P תספוקב יונב תילעמל למשח חול     08.04.0038
סמועב ז"מ :ללוכו רזעה ירמח לכ ללוכה הקילד      
    23X3 52 יטמוטוא יצח ז"מ 1  רפמאX3  
יצח ז"מ 2  .המודא תידי םע א"ק 6 ק"ז רפמא      

  6,800.00 1,700.00     4.00 'פמוק .רפמא 01 ספא תקספה םע יטמוטוא  
      
5 דע םילבק רובע 3CA. הדובע רטשמ ןעגמ     08.04.0039

    425.00   425.00     1.00 .הקירפ ידגנ ללוכ ר"אוק 'חי   
      
51 דע םילבק רובע 3CA. הדובע רטשמ ןעגמ     08.04.0040

    595.00   595.00     1.00 .הקירפ ידגנ ללוכ ר"אוק 'חי   
      
52 דע םילבק רובע 3CA. הדובע רטשמ ןעגמ     08.04.0041

  1,232.50 1,232.50     1.00 .הקירפ ידגנ ללוכ ר"אוק 'חי   
      
ילד ,RAVK01 דע V044 יזאפ-תלת לבק     08.04.0042
ינפמ הנגהו הקירפ ידגנ םע ,םידספה      

  1,360.00   680.00     2.00 תימצע תוצצופתה 'חי   
      
דע RAVK51-מ V044 יזאפ-תלת לבק     08.04.0043
    RAVK52, הקירפ ידגנ םע ,םידספה ילד  

    807.50   807.50     1.00 תימצע תוצצופתה ינפמ הנגהו 'חי   
      
םע תוגרד 6-ל ינורטקלא קפסה לפוכ רקב     08.04.0044
ןומיס תורונ  ,תילטיגיד  קפסה לפוכ תגוצת      
ררוב םרז קספמ ,הקידב ינצחל ,הגרד לכל      
םיאתמ םרז הנשמ  ,הגרד לכל "טקפ" גוסמ      

  3,483.30 3,483.30     1.00 'פמוק ROTUCRIC תרצות תמגוד  
123,907.05 למשח תוחול 40.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
תיכוכז םע הספוק ךותב םורח ןצחל ל"נכ     08.05.0001

    425.00   212.50     2.00 'פמוק .ץופינ  
      

    935.00   467.50     2.00 'פמוק .06/001 תלד םע חפמ ןורא הנקתהו הקפסה 08.05.0002
  1,360.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: חניון מורשת סופי   .../038 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     038 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,360.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 582/082/2 ץע חול הנקתהו הקפסה     08.05.0003

    782.00   195.50     4.00 .הקיאמרופ הפוצמ 'חי   
      
תרבח תרוקיבל למשחה ןקתמ תריסמ     08.05.0004

    935.00   935.00     1.00 'פמוק .למשחה  
      

  1,062.50 1,062.50     1.00 'פמוק .ךמסומ קדוב תרוקיבל למשחה ןקתמ תריסמ 08.05.0005
      
P םגד "קזב" את ,ןופלט ילבכל הרקב את     08.05.0006
תלבק תוברל )מ"ס 001x58x58-כ תודימב(      

  3,682.20 1,227.40     3.00 'פמוק ותנקתהו ותלבוה ,"קזב"מ הסכמה  
      
וא ריק לע הנקתהל דעוימ הרואתל  רקב יאלג     08.05.0007
םגד"  :תמגודכ רטמ 01 יוליג חווט הרקת      

 24,684.00   280.50    88.00 NEERGi תרבח לש ,C181-SO 'חי   
      
04x522x032 םינפ תודימב 02-ב ןוטב תחמוג     08.05.0008
מ"ס 01 יבועב ןוטב תוציחמ תוברל מ"ס      

  2,283.95 2,283.95     1.00 'פמוק למשח תרבח טרדנטס ,כ"לטו ןופלט ,למשחל  
      
טמרופב תובשחוממ תודע תוינכת תנכה     08.05.0009
3-ב ןימזמל ןתרבעהו ,הלעמו 0002 דקוטוא      

  1,275.00 1,275.00     1.00 'פמוק .רוטילקת + )םיטולפ( ריינ ג"ע םיקתוע  
      
מ"ס 08 רטוקב הלוגע תימורט ןוטב תכירב     08.05.0010
רטוקב  קקפו הרקת תוברל מ"ס 001 קמועבו      

  1,275.00 1,275.00     1.00 'פמוק ןוט 5.21 סמועל מ"ס 06  
      
2 ,ילמשח לוענמ תללוכה תלד תחיתפ תכרעמ     08.05.0011

    986.00   493.00     2.00 'פמוק .לוענמל דוקיפ יוקו םינצחל  
      
רובע תכרעמ  לש רוביחו הנקתה הקפסא     08.05.0012
לוענמו דדוקמ ,הנזה יוק תללוכה דדוקמ      

  1,275.00   637.50     2.00 'פמוק .טלפמוק ,טרפ יפל ,ילמשח  
      
ןכומ קזב ןקת מ"מ 05 לש רטוקב CVP רוניצ     08.05.0013

  5,355.00    29.75   180.00 .מ"מ 8 הכישמ טוח םע םילבכ תלחשהל רטמ   
      
יבוע מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.05.0014

  5,100.00    51.00   100.00 .הכישמ טוח םע מ"מ 2.6 ןפוד רטמ   
      
ןכומ קזב ןקת מ"מ 57 לש רטוקב CVP רוניצ     08.05.0015

  2,550.00    42.50    60.00 .מ"מ 8 הכישמ טוח םע םילבכ תלחשהל רטמ   
      
      
      
      
      
      

 52,605.65 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../039 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     039 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 52,605.65 מהעברה      

      
      
עקרק גוס לכב תולעת תביצח וא/ו תריפח     08.05.0016
דע קמועבו שורדה בחורב תרנצ וא/ו םילבכל      
יולימ ,ןומיס יטרס ,לוח עצמ תוברל מ"ס 011      
םאתהב ,םיפדועה קוליסוקדוהמ רזחומ      

  3,230.00    32.30   100.00 .טרפמלו תוינכתל רטמ   
      

    247.35   247.35     1.00 "קירטקלא-לרנ'ג" תמגוד ירטקלא-וטופ את 'חי  08.05.0017
 56,083.00 תונוש 50.80 כ"הס  

      
ת ו ק ר א ה  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
דוסי תקראה תכרעמ רוביחו הנקתה הקפסה     08.06.0001
ביבסמ תעבטב ךתורמ מ"מ 21 לזרב י"ע      
תינכתל םאתהב םידומעה ילזרבלו ןיינבל      

  6,375.00 6,375.00     1.00 'פמוק .ןקתהו  
      
הנקתה ,הקפסה  : םילאיצנטופ תאושה ספ     08.06.0002
תשוחנמ םילאיצנטופ תאושה ספ לש רוביחו      
לע ןקתומ ,מ"מ 4X04X004 לש תודימב      
3 לכב .ריקהמ מ"ס 4 לש קחרמב םידדובמ      
לש רטוקב םוא םע תשוחנ גרוב ןקתוי מ"ס      
.םינושה הקראה יכילומ ורבוחי וילאש ,לוצ 8/3      
הלעת( תיטסלפ הספוק ךותב ןותנ היהי ספה      
,ירוביצה חולב ריקה לע בכרומו )1C תבית וא      

    680.00   340.00     2.00 'פמוק .תינכתל םאתהב  
      
טוחב חפ וא תשרה תולעת רובע הקראה 'קנ     08.06.0003

 19,125.00     7.65 2,500.00 .הלעתה ךרואל םירבחמו ר"ממ 01 רטמ   
      
6 טוחב נ"מ תונורא רובע הקראה תדוקנ     08.06.0004

    714.00   119.00     6.00 .ר"ממ 'קנ   
      

    119.00   119.00     1.00 .מ"מ 01 טוחב םיבשחמ זוכיר רובע םלוא ל"נכ 'קנ  08.06.0005
      

  1,700.00    85.00    20.00 .א"מ תולעת רובע םלוא ל"נכ 'קנ  08.06.0006
      
מ"מ 23 רוניצו ר"ממ 52 טוחב םלוא ל"נכ     08.06.0007

    714.00   119.00     6.00 .למשח חול רובע 'קנ   
      
,ישאר םימ רוניצל ר"ממ 61 טוחב םלוא ל"נכ     08.06.0008

    153.00   153.00     1.00 .םימ הנומ לע רושיג ללוכ 'קנ   
      

    510.00   127.50     4.00 .תילעמה יספל ל"נכ 'קנ  08.06.0009
 30,090.00 תוקראה 60.80 כ"הס  

      
      
      
      
      

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: חניון מורשת סופי   .../040 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     040 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרבח תרצותמ היהי ןקתויש דויצה לכ      
."רייפלט"      
      
תיתבותכ ןשע יאלג תזכר הנקתהו הקפסה     08.07.0002
םיסיטרכה לכ ללוכ ,ףרוצמה טרפמל םאתהב      
חולו ןשע יוליג תינכת פ"ע םישרדנה םיביכרהו      

 25,500.00 25,500.00     1.00 'פמוק .הזירכ תבלושמ ,למשח  
      

  6,120.00   340.00    18.00 .הקעזא רפוצ הנקתהו הקפסה 'חי  08.07.0003
      

    850.00   425.00     2.00 .ץנצנ םע הקעזא רפוצ הנקתהו הקפסה 'חי  08.07.0004
      
טרפמב טרופמכ ןשע יאלג הנקתהו הקפסה     08.07.0005

 22,100.00   340.00    65.00 .יטפוא סופיטמ ףרוצמה ינכטה 'חי   
      

  6,120.00   340.00    18.00 .תיכוכז םע הספוק ךותב ןצחל םלוא ל"נכ 'חי  08.07.0006
      

    595.00   297.50     2.00 .תלדב טנגמורטקלא םלוא ל"נכ 'חי  08.07.0007
      
חוקפה תרונל ליבקמב ןומיס תירונ םלוא ל"נכ     08.07.0008

    850.00   170.00     5.00 .יאלגה סיסבב העובקה 'חי   
      
םולשתה ללוכ ,םינקתה ןוכמ תרוקיב תרבעה     08.07.0009

  2,550.00 2,550.00     1.00 'פמוק .הקידבה רובע  
      
שא יוביכ תכרעמ לש הנקתהו הקפסה     08.07.0010
הלעפה  :תללוכה  למשח חולב תיטמוטוא      
MF-002 זג םע ג"ק 5 לכימ ,תינדי תילמשח      
תרנצ ,ךומנ ץחל קספמ ,ץחל דמ םותסש      
ללוכ  04HCS הדלפ רוניצמזגל הצפה      
םירמוחה לכו טווח ,רוזיפ יריחנ ,עבצ ,םיקוזיח      
,הניקתה התלעפהל םישרדנה םירזיבאהו      

  8,500.00 4,250.00     2.00 'פמוק .טלפמוק  
      
תכרעמ תלעפה ןצחל רוביחו הנקתה הקפסה     08.07.0011

    680.00   340.00     2.00 .ינדי יוביכ 'חי   
      

    680.00   680.00     1.00 .יטמוטוא ןגייח רוביחו הנקתה הקפסה 'חי  08.07.0012
      
רובע תירבעבו האלמ תינכט תורפס תקפסה     08.07.0013

    382.50   382.50     1.00 'פמוק .תכרעמה  
      
0221 י"ת ןרציה תוארוהל םאתהב יתנש תורש     08.07.0014

  1,147.50 1,147.50     1.00 'פמוק .תוירחאה תנשל רבעמ ,APFN-ו 11 קלח  
      

    765.00   765.00     1.00 'פמוק .התצרהו תכרעמה תלעפה 08.07.0015
 76,840.00 שא יוביכו יוליג 70.80 כ"הס  

      
      
      

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: חניון מורשת סופי   .../041 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     041 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ט ר נ ג  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
AVK001 ילנימונ קפסהב רוטרנג לזיד תדיחי     08.08.0001
לכ לע  ) YB-DNATS( תכשוממ הדובעל      
תועש 01 לש ילניגרוא קלד לכימ ללוכ ויקלח      
רוניצ ,תודיערימלוב ,למשחה חול ,אלמ סמועב      
,םיילניגרוא הקתשה דוד ללוכ הדיחיהמ הטילפ      
רוניצ ג"ע טסבסא ילוורשו ימרט דודיב      
םיקלחה לכו תוילניגרוא תותשק ,הטילפה      
לזידה תדיחילש ותלעפהו תונקתהל םישורדה      
רדח תפצרל ונוגיעו וסוליפ ללוכ רוטרנג      

 55,250.00 55,250.00     1.00 .רוטרנגה 'חי   
      
ןקתומ תיטמוטוא הענתהל דוקפהו הרקבה חול     08.08.0002

  2,503.25 2,503.25     1.00 'פמוק . םישורדה דוקפה ילבכ תוברל הדיחיה ג"ע  
      
הקראה יכילומו דוקפהו הנזהה ילבכ רובח     08.08.0003
ירזיבא לכו םיקדהמ ,לבכ ילענ תוברל רוטרנגל      

    834.70   834.70     1.00 'פמוק .םישורדה רזעה  
      
ןעטמל רובחה ילבכ תא ללוכ םירבצמ תכרעמ     08.08.0004

    667.25   667.25     1.00 'פמוק לזידלו  
      
011% חפנב הדיחיה ביבסמ קלד ףוסיא ןגא     08.08.0005
חפמ יוסיכ ללוכ .הדיחיבש קלדה לכימ חפנמ      
ןווג( םשג ימ תסינכ תעינמל רונתב עובצ      
ןפודב זוקינ חתפו )ןימזמה י"ע עבקי יוסיכה      

    500.65   500.65     1.00 'פמוק .ףוסיאה ןגא  
      
הסינכה דיל ןקתומ  הלקת תוארתאו יוויח לנפ     08.08.0006
רוטרנג בצמ יוויחל עקרק תמוקב ןיינבה יבולל      
בצמ תוארתאו תולקת יוויחלו )סמוע ,םקיר(      
ילמשח רוביחו תיללכ הלקתו ,השילג ,קלד      

  1,001.30 1,001.30     1.00 'פמוק .הדיחיה לעש יוויח לנפל  
 60,757.15 רוטרנג 80.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,041,073.20 למשח תודובע 80 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../042 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     042 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
ריחמ                                     :הרעה      
תונוולוגמ תשר תוניפ ללוכ חיטה תודובע      
    )MPX( םלושי אלו תיכנאו תיקפוא הניפ לכב  
.דרפנב םרובעב      
      
םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתשב םינפ חיט     09.01.0020
םיחטש ג"ע דבל רמגו הצברה תבכש תוברל      

 40,800.00    68.00   600.00 .םיירושימ ר"מ   
      
ע"ש וא "תימרכ" 'בח תרצות 136 ראגב טכילש     09.01.0050
לכ םושיי רחאל ףויש תוברל תובכש יתשב      
העיבצל ןכומ םלשומ רמגל דע לכה .הבכש      
לעו מ"ממ תרקתב .ןרציה יטרפמב ראותמכ      

196,137.50    55.25 3,550.00 .ןוינחה תוריק ר"מ   
      
הצברה תבכש תוברל תובכש יתשב ץוח חיט     09.01.0060
תריחבל ןווגבו םקרמב ילירקא טכילש רמגו      
.ע"ש וא "טלרינ" / "רובמט" תרצותמ ,לכירדאה      
ג"ע( .ןרציה יטרפמו תויחנה יפל םושייה      

 24,480.00   153.00   160.00 .)םיריפבו "תונולמ" תוריקב ,גגה תוקעמ ר"מ   
261,417.50 חיט תודובע 10.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

261,417.50 חיט תודובע 90 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../043 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     043 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
םיפיעסב הדיחיה יריחמ                  :תורעה      
,םירמוחה לכ תא םג םיללוכ הז קרפב םינושה      
ןיב רבעמב( הדרפהה יליפורפ ,םיפסה      
םיייקפוא ,םהינימל רמגה יליפורפו )םיפוציר      
,ע"ש וא "םייופיצ-לייא" י"ע םיקוושמה םייכנאו      
.לכירדאה תשירד יפל לכה      
      
רמגב ןורקימ 005 יבועב יסקופא יופיצ תכרעמ     10.01.0010
ינומיס .ןקת יפל הקלחה תודגנתהו קירבמ      
ץעוי יפל 'דכו בותינ ,םיכנ תוינח ,םיצוח ,תוינח      
ע"ש וא רובמט 'בח לש סלגאמת עבצב העונת      
.םינווג 5 דע לכירדאה תריחבל LAR ןווגב      

756,500.00   170.00 4,450.00 )F-2 ןמוסמ תוינח( ר"מ   
      
LAR ןווגב ,ל"נכ יסקופא יופיצ תכרעמ     10.01.0020
תוכרדמ( .םינווג 5 דע לכירדאה תריחבל      

123,250.00   170.00   725.00 . )F-3 ןמוסמ ר"מ   
      
חישק ימוגמ בכרה ילגלג תריצעל הינח רצעמ     10.01.0040
ט"קמ .הנקתהל םיגרב ללוכ ,'מ 38.1 ךרואב      

 63,750.00   212.50   300.00 .ע"ש וא .ש.מ.מ תרבח לש SMM 7021 'חי   
      
הצקב ןטובמ ,ןוולוגמ ףפוכמ חפ ליפורפ     10.01.0060
,מ"ס 01 הבוגבו מ"מ 5.1 יבועב ,הכרדמה      
ראותמכ לכה .לכירדאה תריחבל עבצ רמגב      

127,500.00   170.00   750.00 .לכירדא טרפב רטמ   
      
03 יבועב הרוחש טינרג ןבאב םיטסדופ ףוציר     10.01.0070
ןבא תוחולב ,תוגרדמה ףוציר תמגודכ מ"מ      
לש ילמינימ ךרואב ךא ישפוח מ"ס 03 בחורב      

 17,212.50   382.50    45.00 )F-5 ןמוסמ( .מ"ס 06 ר"מ   
      

  3,038.75    55.25    55.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה ןיממ םילופיש רטמ  10.01.0080
      
הרוחש טינרג ןבאב )חלשו םור( תוגרדמ יופיח     10.01.0090
02 יבועב םורהו מ"מ 03 יבועב חלשה .טמ      
ללוכ R-01 הקלחה תגרדו ןקת יפל יבוע  .מ"מ      

 35,700.00   297.50   120.00 )F-5 ןמוסמ( .ןקת יפל ,הקלחה דגנ תותיס רטמ   
      
ןיממ )םייכנאו םייקפוא( םיגרודמ םילופיש     10.01.0100
תוגרדמ ידיצב ,מ"ס 7 הבוגב ,ל"נה ןבאה      

  3,187.50    63.75    50.00 .םיטסדופו רטמ   
      
      
      
      
      

1,130,138.75 10.01.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../044 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     044 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,130,138.75 מהעברה      

      
      
ךלהמ ךרואבו מ"ס 06 בחורב הרהזא חטשמ     10.01.0110
םגד ם"בלפ תורמסמ יושעה תוגרדמה      
תורמסמה .ע"ש וא "שיגנ דעי " לש "םילשורי"      
מ"מ 06 לש קחרמב תומקוממו מ"מ 23 רטוקב      
י"ת יפל לכה )זכרמל זכרממ( ינשהמ דחאה      

 25,840.00 3,230.00     8.00 )F-5 ןמוסמ( .9722 י"תו 6 קרפ 8191 ר"מ   
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0120
YDOB LLUF םיגגוזמ יתלב םיחיראה .מ"ס      
otaciffitteR חיראה תמגודכ ,9R הגרדב      
    oigirG tpecnoC תרצות ognaR י"ע קוושמה  
לוח ,רמג יליפורפ תוברל ,"הקימרק בגנ"      
טיט ,לוח ק"מל טנמצ ג"ק 002 תומכב בצוימ      
הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב תוגופ ,יטנמצ      
תריחבל ןווגב ,ע"ש וא "IEPAM" תילירקא      

  9,180.00   204.00    45.00 )מ"ממב ,F-6( .לכירדאה ר"מ   
      

  1,636.25    29.75    55.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה ןיממ םילופיש רטמ  10.01.0130
      
09/54 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0140
:קפס ,YERG ATLAM :םגד ,מ"ס      
    AIDAKRA AIV 01 הגרדב ,ע"ש וא-R.  
VRT םגדמ רמג יליפורפ ,רזייל ךותיח תוברל      
וא LAR 0307 ןווגב ע"ש וא "םייופיצ לייא" לש      
ג"ק 002 תומכב בצוימ לוח ,לכירדאה תריחבל      
3 בחורב תוגופ ,יטנמצ טיט ,לוח ק"מל טנמצ      
וא "IEPAM" תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ      
רדח ,םיתורש( .לכירדאה תריחבל ןווגב ,ע"ש      

 15,300.00   255.00    60.00 )F-7 ןומיס .םיתורש תאובמ ,ןויקינ ר"מ   
      

  1,147.50    38.25    30.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה ןיממ םילופיש רטמ  10.01.0160
      
09/54 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0170
:קפס ,YERG ATLAM :םגדמ מ"ס      
    AIDAKRA AIV 9 הגרדב ,ע"ש וא-R. תוברל  
לש VRT םגדמ רמג ליפורפ ,רזייל ךותיח      
וא LAR 0307 ןווגב ע"ש וא "םייופיצ לייא"      
ג"ק 002 תומכב בצוימ לוח ,לכירדאה תריחבל      
3 בחורב תוגופ ,יטנמצ טיט ,לוח ק"מל טנמצ      
וא "IEPAM" תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ      
ןומיס .יבול( .לכירדאה תריחבל ןווגב ,ע"ש      

 15,300.00   255.00    60.00 F-8) ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      

1,198,542.50 10.01.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../045 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     045 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,198,542.50 מהעברה      

      
      
תורמסמב רתאמ/ליבומ חטשמ :םינומיס ינש     10.01.0180
1 סופיטמ ליבומ ןומיס תמגודכ תוכרואמ      
וא םייופיצ לייא לש )הטסורינ/זילפ/םוינימולא(      
חטשמ עצבל שי ןוויכ יוניש םוקמב( .ע"ש      
הדידב תורמסמ יושע מ"ס 06/06 לדוגב      
ןווג .)6 קרפ 8191 י"ת י"פע לכה תולוגע      
י"פעו ףוצירה ןווגל ידוגינ ןווגכ עבקי רזיבאה      
יבול( .תושיגנה ץעוי רושיאבו לכירדאה תריחב      

 36,720.00 2,040.00    18.00 )F-8 ןמוסמ ר"מ   
      
,4004 םגדמ רסיק ןבא תוחולב תילעמ ףןציר     10.01.0190
םע םואתבו לכירדאה תריחבל מ"ס 3 יבועב      

  8,330.00 1,190.00     7.00 )F-9 ןמוסמ( .תוילעמ ץעוי ר"מ   
      
תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב תוריק יופיח     10.01.0200
:קפס ,YERG ATLAM :םגדמ מ"ס 09/54      
    AIDAKRA AIV הקבדהב עוציבה ,ע"ש וא  
,)םייונבה תוריקב( תרשיימ חיט תבכש תוברל      
ןייולימו מ"מ 3 בחורב םיקשימ ,רזייל ךותיח      
ע"ש וא IEPAM תרצותמ תילירקא הבורב      
םגדמ הניפ יליפורפ ,לכירדאה תריחבל ןווגב      
    VRT ןווגב ע"ש וא "םייופיצ לייא" לש LAR  
יבולו םיתוריש( . לכירדאה תריחבל וא 0307      

 53,550.00   255.00   210.00 )W ,7-W-8 ןמוסמ ר"מ   
      
תמגודכ הריהב הרוסנ תיעבט ןבא גניפוק     10.01.0210
תריחבל ,מ"מ 03 יבועב "הנבל הנול"      
רמג רושיממ ןבאה תטילב תוברל ,לכירדאה      
רושיאל שטולמ דוביע ,םימ ףא דוביעו ריקה      
תוקעמ ג"ע עוציבה ."ידומ" :קפס .לכירדאה      

 27,625.00   212.50   130.00 )K-1 ןמוסמ( .תופמר רטמ   
      
תמגודכ הריהב הרוסנ תיעבט ןבאב ףוציר     10.01.0220
,"ידומ" :קפס ,מ"מ 03 יבועב "הנבל הנול"      
3 בחורב םיקשימ תוברל הקבדהב עוציבה      
תרצות תילירקא הבורב םייולימו מ"מ      
    "IEPAM" לכירדאה תריחבל ןווגב ע"ש וא.  

 13,387.50   382.50    35.00 )K-3 ןמוסמ - "תונולמ" תוגג לע עוציבה( ר"מ   
      
הריהב הרוסנ תיעבט ןבאמ תונולח ינדא     10.01.0230
בחורבו מ"מ 03 יבועב "הנבל הנול" תמגודכ      
,םימ ףא תוברל ,לכירדאה תריחבל ,מ"ס 03      
."ידומ" :קפס .לכירדאה רושיאל שטולמ דוביע      

  3,187.50   212.50    15.00 .תופפרל תחתמ עוציבה רטמ   
      
ןבל קיטסלפמ ,םיתורש יאתל הלתנ ינייגיה חפ     10.01.0240
TSALPRAM W975 ט"קמ ,רטיל 8 חפנב      

    204.00   102.00     2.00 ."םיטקיורפ לנפ" י"ע קוושמה MP 'חי   
      

1,341,546.50 10.01.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../046 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     046 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,341,546.50 מהעברה      

      
      
םגדמ ,הטסורינמ לגועמ טלאוט ריינל ןקתמ     10.01.0250

  1,530.00   255.00     6.00 .ע"ש וא שלהצ י"ע קוושמה 957 'חי   
      
םדדמ היפ םע חטשמב העוקש הינובס     10.01.0260

  1,768.00   221.00     8.00 .ע"ש וא "תמח" לש 238108 'חי   
      
קיטסלפמ ,ריקה לע יולת ילזונ ןובסל ןקתמ     10.01.0270
TSALPRAM W577 MP ט"קמ ,ןבל      

    476.00   238.00     2.00 ."םיטקיורפ לנפ" י"ע קוושמה 'חי   
      
תרבח לש קוצי ילרגטניא שיש חטשמ     10.01.0280
תריחבל ןווגב ,מ"ס 06/023 תודימב "הגטרוא"      
םיקוצי םיינבלמ םירויכ 4 םע בלושמ ,לכירדאה      
,מ"ס 02 הבוגב ןותחת רניס ,תילרגטניא      
םירוח ,תנוולוגמ האישנ תייצקוטרטסנוק      
תוינכותב ראותמה לכו תוינובסו םיזרבל      

 11,050.00 5,525.00     2.00 .לכירדאה יטרפבו 'חי   
      
011/051 תודימב  יגלב רילק לטסירק תארמ     10.01.0290

  1,105.00   552.50     2.00 .תיתחתבו הלעמלמ הרואת םע ,מ"ס 'חי   
      
מ"ס 09/05 תודימב יגלב לטסירק תארמ     10.01.0300
י"ע תקזוחמו םידדצב תשטולמ ,מ"מ 6 יבועבו      

    646.00   323.00     2.00 .םידדצה לכמ מ"ס 3 המינפ גוסנש ץע בג 'חי   
      
תיטשב םיידי בוגינ תוריינלו חפל בלושמ ןקתמ     10.01.0310
תודימב ,שרבומ 403 הטסורינ יושע ,ץר-ץצ      
,רטיל 91 חפנב חפ ,מ"ס 1.17/2.01/6.53      
קוושמה BP 532 ט"קמ ,מ"ס 01 ריקב עוקש      

  3,060.00 1,530.00     2.00 ."םיטקיורפ לנפ" י"ע 'חי   
      
רטיל 32 חפנב ןבל קיטסלפמ לודג הלתנ חפ     10.01.0320
TSALPRAM 4-W247 ט"קמ ,הסכמ םע      

    510.00   255.00     2.00 ."םיטקיורפ לנפ" י"ע קוושמה MP 'חי   
      
,ןבל קיטסלפמ ץר-ץצ םיידי בוגינ ריינל ןקתמ     10.01.0330
י"ע קוושמה TSALPRAM S295 MP ט"קמ      

    425.00   212.50     2.00 ."םיטקיורפ לנפ" 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,362,116.50 10.01.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../047 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     047 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,362,116.50 מהעברה      

      
      
לע טלפמוק םיכנ יתורשל ינקית םירזיבא טס     10.01.0340
ןוליינ יופיצב םוינימולא ירזיבאמ ויביכרמ לכ      
S/224 תמגודכ םירושימ 2 זחאמ ללוכה ,ןבל      
    PP, 544 תמגודכ היולת תממורתמ עורז PP  
לש דצ לכמ זחאמ( תלדל םירשי םיזחאמו      
דע טלפמוק לכה  .A/044 PP תמגודכ )תלדה      
םיקוזיחה לכ תוברל םלשומ רמגל      
.תוחיטבה ץעוי לש ורושיאבו תוריק/תוציחמל      
וא "םיטקיורפ לנפ" י"ע םיקוושמ םירצומה      

  4,420.00 2,210.00     2.00 'פמוק .ע"ש  
      
תודימב םיכנ יתורישל "הקעמ" םע תיכוכז ףדמ     10.01.0350
7458 תמגודכ ,ריק לע יולת ,מ"ס 4.21/5.33      

    493.00   246.50     2.00 .ע"ש וא סאלאד 'בח לש 'חי   
      
W0571, ODANROT ינוליס םיידי שביימ     10.01.0360
תמגודכ ,ריק לע יולת ,ןיטאס וא רוחש עבצב      

  2,890.00 1,445.00     2.00 .ע"ש וא סאלאד 'בח לש 4854 'חי   
      
W856 MP ט"קמ ,הלסא יוקינל תשרבמ     10.01.0370

    765.00   127.50     6.00 ."םיטקיורפ לנפ" י"ע קוושמה 'חי   
      
בגב הילתל םורכ יופיצב זילפמ לופכ הילת וו     10.01.0380
לנפ" י"ע קוושמה TAIP 90 ט"קמ  ,תותלד      

    765.00   127.50     6.00 ."םיטקיורפ 'חי   
1,371,449.50 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,371,449.50 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
 

קובץ: חניון מורשת סופי   .../048 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     048 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
5 דע בוליש םיללוכ העיבצה יריחמ :הרעה      
תויחנהל םאתהב דחא ללחב םינוש םינווג      
.לכירדאה      
      
תורוקו תורקת ג"ע ,"דיסילופ" יטטניס דיס     11.01.0010
תלבקל דע תוחפל תובכש שולש ,ןוינחב ןוטב      

153,680.00    13.60 11,300.00 )C-1( .דיחא ןווגו אלמ יוסיכ ר"מ   
      
לכירדאה תריחבל ןווגב "לירקרפוס" עבצ     11.01.0030
חיט ,ןוטב יטנמלא ג"ע ,"סקימרובמט" גולטקמ      
תוחפל תובכש שולש ,תורקתו תוריקב סבגו      
ללוכ ריחמה .דיחא ןווגו אלמ יוסיכ תלבקל דע      
םינווג 5 דע( םידומעה ג"ע תיפרג העיבצ      
הרבח לש הקיפארג יפלו )לכירדאה תריחבל      
תוברל םינוינח לש יפארג ןויפיאו בוציעל      

 83,980.00    22.10 3,800.00 .תונולבש ר"מ   
      
"סקיפ רטסימ תימרכ" תמגודכ םימ החוד עבצ     11.01.0040
מ"ס 03 הבוגב ןוינח לש םידומעו תוריק ג"ע      

 14,875.00    42.50   350.00 .הפצרמ ר"מ   
      
ע"ש וא "רובמט" תרצות "רואילופ" ןמש עבצ     11.01.0050
גולטקמ לכירדאה תריחבל ןווגב      
,ןוינחה לש םידומעו תוריק ג"ע ,"סקימרובמט"      
אלמ יוסיכ תלבקל דע תוחפל תובכש שולש      

127,500.00    51.00 2,500.00 דיחא ןווגו ר"מ   
      
תריחבל ןווגב ישמ טמ "רואילופ" עבצ     11.01.0060
תוריק ג"ע ,"סקימרובמט" גולטקמ לכירדאה      
דע תוחפל תובכש שולש ,תוגרדמה ירדח      

 18,870.00    51.00   370.00 )W-6( דיחא ןווגו אלמ יוסיכ תלבקל ר"מ   
      
וא "רובמט" 'בח תרצות "דיסילופ" יטטניס דיס     11.01.0071
ריפ תוריק לע ,תוחפל תובכש יתשב  ,ע"ש      
טלפמוקכ הדידמה .)ריפה הבוג לכל( תילעמ      

  4,488.00    13.60   330.00 .ריפ לכל ר"מ   
403,393.00 העיבצ תודובע 10.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

403,393.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../049 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     049 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
תויללכ תודימב ךסמ ריק תכרעמ     12.01.0010
םיעובק תודש :תללוכה מ"ס 092/532+074      
לכה .מ"ס 032/061 תודימב תיפנכ וד תלדו      
שומישל ןכומו םלשומ רמגל דע טלפמוק      

 73,100.00 36,550.00     2.00 'פמוק .המישרב LA-10 סופיטמ  
      
032/081 תויללכ תודימב ךסמ ריק תכרעמ     12.01.0020
.תיפנכ דח תלדו םיעובק תודש :תללוכה מ"ס      
שומישל ןכומו םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה      

 14,960.00 7,480.00     2.00 'פמוק .המישרב LA-20 סופיטמ  
      
012/022 תויללכ תודימב ךסמ ריק תכרעמ     12.01.0030
ןכומו םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה .מ"ס      

 15,810.00 7,905.00     2.00 'פמוק .המישרב LA-30 סופיטמ שומישל  
      
0.3 חטשב עובק ןולח ללוכה ךסמ ריק תכרעמ     12.01.0040
ןכומו םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה .ר"מ      

 10,200.00 5,100.00     2.00 'פמוק .המישרב LA-40 סופיטמ שומישל  
114,070.00 םוינימולא תודובע 10.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

114,070.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../050 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     050 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
למשח רוביח תודובע עצבל גוזימה ןלבק לע      
לש ינכטה טרפמל םאתהב גוזימה דויצל זוקינו      
. 1001 ןקת יפלו תוינכותו ןנכתמה      
      
רורחשל  יריצ חופמ תנקתהו הקפסא     15.01.0010
דגנ ד"למר  00062 ריוא תקיפסל , רורווא/ןשע      
+ טווחו הלעפה תיחול + 5.1" ץחל לפמ      
דימע( טלפמוק ריוא/חבש/איגש תרבח תרצות      
ןחלוש + )םייתעש ךשמל סויזליס 205 שא      
טווחמ +  טקפ + םיציפק + קזוחמ ןוולגמ      
אל / ינויח הדשמ ןזומ, ןשע יוליג תייזכרמל      
+ א.נ.ח םגד לוק קיתשמ + דוקיפ +   ינויח      
הנשמ + תשר + םשג דגנו רזוחלא סירת      

153,000.00 25,500.00     6.00 . טססורפ + DSV תוריהמ 'חי   
      
רורחשל  יריצ חופמ תנקתהו הקפסא     15.01.0020
דגנ ד"למר  00071 ריוא תקיפסל , רורווא/ןשע      
+ טווחו הלעפה תיחול + 52.1" ץחל לפמ      
דימע( טלפמוק ריוא/חבש/איגש תרבח תרצות      
ןחלוש + )םייתעש ךשמל סויזליס 052 שא      
טווחמ +  טקפ + םיציפק + קזוחמ ןוולגמ      
אל / ינויח הדשמ ןזומ, ןשע יוליג תייזכרמל      
+ א.נ.ח םגד לוק קיתשמ + דוקיפ +   ינויח      
הנשמ + תשר + םשג דגנו רזוחלא סירת      

122,400.00 20,400.00     6.00 . טססורפ + DSV תוריהמ 'חי   
      
םיתורישמ הקיניל ילגופורטנצ הנקתהו הקפסא     15.01.0030
008 הקיפסל ,לוק קיתשמ ללוכ יטסוקא אתב      
ע"וש וא RIVA :תמגודכ,1" ץחל לפמ,ד"למר      
, טלפמוק טווחו הנקתה הלעפה תיחול ללוכ      
+ קזוחמ ןוולגמ ןחלוש + רמייט י"ע הלעפה      
םיאתמ רזוחלא סירת + טקפ + תוימוג      

  5,950.00 2,975.00     2.00 )תינכות האר( םיקרח דגנ תשר + הטילפב 'חי   
      
לכב השבי OC תייזכרמ תנקתהו הקפסא     15.01.0040
שגר 81-כ OC ישגר  תוברל ןוינח תמוק      
לש חטשב ןוינחב המלש הנקתה , רפסמב      

 25,500.00 12,750.00     2.00 . ר"מ 0044 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

306,850.00 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../051 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     051 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
306,850.00 מהעברה      

      
      
טאו"ק 54 קפסהב למשח חול תנקתהו הקפסא     15.01.0050
יוליג תיזכרמל תרבוחמ ) תינכת האר( יתמוק      
    OC )לש  ןשע רורחש חופמ +) תינכות האר  
םילבכמ תילמשח היצלטסנא+ןוינח תמוק      
ינויח ןזומ, םיחופמלו למשח חול ןיב שא יניסח      
תכרעמב המירז קיספמל רבוחמ ,ינויח אלו      
תעב םיטמוטוא םיחופמ ליעפמו , םירלקנרפס      
, םיינדי םיררובו 'וטוא םיררוב ללוכ , םוריח      
הרוצב חולה תלעפהל דע םירמייט , תורונמ      

 10,200.00 10,200.00     1.00 'פמוק .ןקתה תושירד לכ יפל תמלשומ  
      
טאו"ק 53 קפסהב למשח חול תנקתהו הקפסא     15.01.0060
יוליג תיזכרמל תרבוחמ ) תינכת האר( יתמוק      
    OC )לש  ןשע רורחש חופמ +) תינכות האר  
םילבכמ תילמשח היצלטסנא+ןוינח תמוק      
ינויח ןזומ, םיחופמלו למשח חול ןיב שא יניסח      
תכרעמב המירז קיספמל רבוחמ ,ינויח אלו      
תעב םיטמוטוא םיחופמ ליעפמו , םירלקנרפס      
, םיינדי םיררובו 'וטוא םיררוב ללוכ , םוריח      
הרוצב חולה תלעפהל דע םירמייט , תורונמ      

  7,650.00 7,650.00     1.00 'פמוק .ןקתה תושירד לכ יפל תמלשומ  
      
שא ירפמדל למשח חול תנקתהו תקפסא     15.01.0070

  5,100.00 5,100.00     1.00 'פמוק .תילמשח היצלטסניא+  
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.01.0082
A041-RETREVNI-NARIDAT םגד ןארידת      
גוריד,ש"טב 06411 ילנימונ רורקה תקופת,      
ןיב םילבכ למשחל רוביח תוברל,A יטגרנא      
תודובע ללוכ , זגה תרנצו זוקינ , טקפ תודיחי      
רותיא הביצח ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ      
יולימ טלש םע הלעפה תיחול , זוקינה רוביח      

  6,800.00 3,400.00     2.00 . טלפמוק , הלעפה , זג 'חי   
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.01.0085
רורקה תקופת , i51-NARIDAT םגד ןארידת      
למשחל רוביח תוברל טקפ, ש"טב 58321      
ללוכ , זגה תרנצו זוקינ , תודיחי ןיב םילבכ      
הביצח ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ תודובע      
טלש םע הלעפה תיחול , זוקינה רוביח רותיא      

  3,400.00 3,400.00     1.00 . טלפמוק , הלעפה , זג יולימ 'חי   
      
םוחב םינוולגמ גרוסו ןחלוש הנקתהו הקפסא     15.01.0090

    637.50   212.50     3.00 . תוצרוחמ תוימוגו ריואה הבעמל לוענמ ללוכ 'חי   
      
ילבכ + תדדובמ לזונ זג תרנצ תנקתהו הקפסא     15.01.0100
, תרנצ טסט , זג יולימ םוקאו תרושקת למשח      

  7,650.00   127.50    60.00 )טלפמוק( ןרצייה תוארוה יפל ןקנחב תומחלה רטמ   
      

348,287.50 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../052 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     052 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
348,287.50 מהעברה      

      
      
זג תרנצ רבעמל א"גה טרפ יפל TCM תמיטא     15.01.0110

  2,040.00   680.00     3.00 . ד"ממב 'חי   
      
ךותב 3" רטוק טירבג תרנצ תנקתהו הקפסא     15.01.0120
עוציב ללוכ למשחו זג תרנצ רבעמל תוריק      

  2,720.00    68.00    40.00 . גגהמ האיציב אבס לקמ טרפ רטמ   
353,047.50 דויצ 10.51 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
םאתמ ללוכ ריואה ירזפמ ריחמ : הרעה      
תודובע + )תינכות יפל( המיאתמ תודימב      
. לכירדא תריחב יפל עבצ + חטשב הנקתה      
      
מ"מ  52.1  יבוע ןשע רורחשל חפ תלעת     15.02.0020

204,000.00   127.50 1,600.00 . םינגוא רוביח ר"מ   
      
רוביח מ"מ 8.0 חפ יבוע תונוולגמ חפ תולעת     15.02.0030

 13,600.00    68.00   200.00 . םיתסוו תוילת ללוכ הטכיש ר"מ   
      
תודימב שא ןיסח ןשע רורחשל ידיצ סירת     15.02.0040

 38,080.00   595.00    64.00 80/25. 'חי   
      

  1,912.50   127.50    15.00 . תסוו + 6" רטוק לוגע הקיני סירת 'חי  15.02.0050
      
דדובמ ירושרש תלעת תנקתהו הקפסא     15.02.0060

  1,275.00    42.50    30.00 . 6" רטוק ינקת םוינמלא/םוינמלא רטמ   
      
םוינמלאמ םשג דגנ חצ ריווא תסנכהל סירת     15.02.0070

  5,440.00   680.00     8.00 .09/09 תודימב םיקרח דגנ תשרו תסוו ללוכ 'חי   
      
תלעתמ האיציב שא ןיסח ריווא תטילפל סירת     15.02.0080
תודימב עקרק תמוק יסלפמ לעמ ןוינח      

  5,440.00 1,360.00     4.00 180/90. 'חי   
      
תלעתמ האיציב שא ןיסח ריווא תטילפל סירת     15.02.0090

  5,100.00   850.00     6.00 .09/09 תודימב עקרק תמוק יסלפמ לעמ ןוינח 'חי   
      
תלעתמ האיציב שא ןיסח ריווא תטילפל סירת     15.02.0100

  6,800.00   680.00    10.00 .08/08 תודימב עקרק תמוק יסלפמ לעמ ןוינח 'חי   
      
תלעתמ האיציב שא ןיסח ריווא תטילפל סירת     15.02.0110

  5,950.00   595.00    10.00 .07/07 תודימב עקרק תמוק יסלפמ לעמ ןוינח 'חי   
287,597.50 םירזיבאו דויצ 20.51 כ"הס  

      
      
      
      
      

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: חניון מורשת סופי   .../053 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     053 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו א  ת כ ר ע מ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
םגד - כ"בא ןוניסו רורווא תכרעמ     15.03.0010

 27,200.00 13,600.00     2.00 VFAH-480/180 'חי   
      
תכרעמל רבוחמ חצ ריווא תסנכהל םותסש     15.03.0020

  1,360.00   680.00     2.00 8" רטוקב כ"בא ןוניס 'חי   
      

  1,360.00   680.00     2.00 8" רטוק ץחל רורחשו ףדה םותסש 'חי  15.03.0030
 29,920.00 ןוניסו רורווא תכרעמ 30.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

670,565.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../054 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     054 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ן י ע ר ג ( 2-1 ן ו י נ ח  ת ו י ל ע מ  20.71 ק ר פ  ת ת       
    A(,  4-3 ן ו י נ ח  ת ו י ל ע מ ) ן י ע ר ג B(  
      
sseL  תוילמשח םיעסונ תילעמל ריחמ     17.02.0010
    mooR nihcaM: - ןיערג 2  'סמ תילעמ A,  
,םיעסונ B: 8 ןיערג 3  'סמ תילעמ -  תילעמ      
המרה הבוג ,תונחת 3  ,ג"ק 036 סמוע      
,"סקלפוד" אלמ ףסאמ דוקיפ ,'מ 8.58-כ      
,םיסימ ,סכמ ,הבכרה ,הלבוה ,דויצה תוברל      
טרפמב ראותמכ שומישל ןכומ לכה ,תוירחא      

374,000.00 187,000.00     2.00 'פמוק .ינכטה  
      
ריפה הבוג לכל הדרפה הרוק תנקתהל ריחמ     17.02.0020
2-ל רובב הדרפה תשרו םיספה קוזיחל      

 11,900.00 5,950.00     2.00 'פמוק תוילעמ  
      

 17,000.00 8,500.00     2.00 'פמוק .תוירחאו תורש תנשל תורש ריחמ 17.02.0030
      
תוירחאה תפוקת רחאל הנשל תורש ריחמ     17.02.0040

                      2.00 'פמוק .ףוליח עקלח ללוכ  
      
דוסי עבצב תועובצ ריפ תותלדל ריחמ תתחפה     17.02.0050

                      2.00 'פמוק .יפוסו  
      
מ"בלפ תוריק םע תילעמ אתל ריחמ תפסות     17.02.0060

                      2.00 'פמוק DIGIR תמגודכ  
402,900.00 )B ןיערג( 4-3 ןוינח תוילעמ ,)A ןיערג( 2-1 ןוינח תוילעמ 20.71 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

402,900.00 תוילעמ 71 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../055 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     055 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש ו  ס ב ג  ת ו צ י ח מ  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
סלפממ ועצובי סבגה תוציחמ לכ )1 :תורעה      
םוטיא תוברל ןוטבה תרקת סלפמ דעו ףוצירה      
תוצרפ תעינמל תאזו ,םירדחה ןיב אלמ      
שרופמב תאזב רהבומ .םירדחה ןיב תויטסוקא      
תויטסוקא תוקידב ועצובי הדובעה םויסב יכ      
דומעי אלש טנמלא לכ .םינקתומה םיטנמלאל      
דע תינשב ןקתויו קרופי תויטסוקאה תושירדב      
תאז לכ .םישרדנה םייטסוקאה םיכרעה תלבקל      
.ןלבקה לש ותוירחא לעו ונובשח לע      
      
תטלחומה תוירחאה הלח קפס/ןלבקה לע  )2      
םירמוחה לש שאה תודימע גוויס תמאתה לע      
םדועיל תויומכה בתכב רואתל םימיאתמה      
יבכמ תושירד לכ יפ לע הנבמב יפוסה םמוקמב      
קפס/ןלבקה לע )3 .םיילארשיה םינקתהו שא      
לש ילארשיה םינקתה ןוכמ לש רושיא איצמהל      
ןפואב ןימזמה רתאל לעופב וקפוסש םירמוחה      
רשאי ילארשיה םינקתה ןוכמ )4         .יפיצפס      
ןכא יטנוולרה רמוחל הקפנוהש הדועתה יכ      
לש רתאב לעופב םינקתומה םירמוחל המיאתמ      
)5                                                  .ןימזמה      
ילארשיה םינקתה ןוכמ לש תודועת ורשואי אל      
םיקדבנה םירמוחל יללכ ןפואב תוסחייתמה      
רתאל ינטרפ ןפואב תוסחיתמ םניא רשאו      
םיקדבנה םירמוחה ונקתוה םהב ןימזמה      
.לעופב      
      
תורקתה רמגב יכ שרופמב תאזב רהבומ )6      
ירוניסו תורקת תוברל ןהינימל תויטסוקאה      
סדנהמ רושיא גיצהל ןלבקה שרדיי סבגה      
תיילת ןפואל - ומעטמ יושר היצקורטסנוק      
תורקתו םירוניסל ןכו תויטסוקאה תורקתה      
אל חקפמל הז רושיא תריסמ אלל .סבגה      
.יפוסה ןובשחה לבקתי      
      
אלמ םוטיא םיללוכ הז קרפב הדיחיה יריחמ )7      
,תרנצה תרבעה תודוקנ לכ ביבס םלשומו      
ןיב ,םירדחה ןיב - 'וכו תולעתה ,םילבכה      
הרוי וילע םוקמ לכבו ןורדסמל םירדחה      
לכירדאה יטרפב ראותמכ לכה .חקפמה      
.הקיטסוקא ץעוי יטרפבו      
      
תוציחמכ ודדמי תונוש תודימב סבג תושינ )01      
.הסירפב סבג      
      
      
      

10.22.10 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../056 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     056 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
קחרמה יכ שרופמב תאזב רהבומ )11      
04 היהי תוציחמה יבצינ ןיב ילמיסקמה      
תריצי םיללוכ סבגה תוציחמ יריחמ )21.מ"ס      
םאתהב םיגניפוק תוברל םיפילגו םיפשח      
.תולכירדאה 'כתב טרופמל      
      
מ"ס 01 יבועב תימורק דח סבג תציחמ     22.01.0010
ןבל סבג חול( ,ןבל סבג תוחול ינשמ היושעה      
ריחמה .)הציחמה לש דצ לכמ מ"מ 7.21 יבועב      
לולסמ םע האישנ תייצקורטסנוק ,לטכפש ללוכ      
חפ יליפורפמ מ"ס 03 לכ םיבצינ ,ןוילעו ןותחת      
,מ"מ 6.0 יבועבו מ"מ 07 בחורב םינוולוגמ      
םייכנא הניפ יניגמ ,םינוילעו םינותחת םילדנס      
תיכוכז רמצ ינורזמ ,טרס ינספות ,ןוולוגמ חפמ      
,ק"מל ג"ק 42 יבחרמ לקשמבו 2" יבועב      
דוביע ,דנבירפמוק תועוצר ,םייטסוקא םימוטיא      
'בח יטרפמ יפל טלפמוק לכה .'וכו םיפילג      

  1,700.00   170.00    10.00 .העיבצל ןכומו םלשומ "דנוברוא" ר"מ   
      
מ"מ 7.21 יבועב ןבל סבג חולב תוריק יופיצ     22.01.0070
,לטכפש תוברל האישנ תייצקורטסנוק ג"ע      
,םינוולוגמ חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק      
,םיפילג דוביע ,םיחתפ ידוביע ,םימוטיאה      
42 לקשמבו 1" יבעב תיכוכז רמצ דודיב      
יפל טלפמוק לכה ,'וכו עבצל הנכה ,ק"מ/ג"ק      
העיבצל ןכומו םלשומ "דנוברוא" 'בח יטרפמ      

  5,610.00   140.25    40.00 .םינגומ םיבחרמל ר"עקפ תושירדל םאתהבו ר"מ   
      
מ"מ 8 יבועב LPH תוחולב תוריק יופיח     22.01.0080
תוברל .לכירדאה תריחבל ץע יומד חול תמגודכ      
ונגועי תוחולה .היומס האישנ תייצקורטסנוק      
תוחולה .ןרצי טרפמ יפל םיטינ םע יולג רוביחב      
עובצ T םוינימולא ליפורפל םידדצ לכמ ונגועי      
תוחולה ןיב םיחוורמהש ךכ רונתב רוחש      
וננכותי םיקוזיחה לכו עוביקו ןוגיע .ורגסי      
י"ע ורשואי םיטרפה לכו ןלבקה י"ע עוציבל      

215,475.00   552.50   390.00 )H-1 ןמוסמ( .לכירדאה ר"מ   
      
מ"מ 8 יבועב LPH תוחולב תוריק יופיח     22.01.0090
.לכירדאה תריחבל הריהב הקלח המגודב      
תוחולה .היומס האישנ תייצקורטסנוק תוברל      
.ןרצי טרפמ יפל םיטינ םע יולג רוביחב ונגועי      
םוינימולא ליפורפל םידדצ לכמ ונגועי תוחולה      
    T ןיב םיחוורמהש ךכ רונתב רוחש עובצ  
םיקוזיחה לכו עוביקו ןוגיע .ורגסי תוחולה      
ורשואי םיטרפה לכו ןלבקה י"ע עוציבל וננכותי      

 49,725.00   552.50    90.00 )H-2 ןמוסמ( .לכירדאה י"ע ר"מ   
      
      

272,510.00 10.22.10 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../057 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     057 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
272,510.00 מהעברה      

      
      
מ"מ 01 יבועב LPH תוחולב תורקת יופיח     22.01.0100
.לכירדאה תריחבל הריהב הקלח המגודב      
תוחולה .היומס האישנ תייצקורטסנוק תוברל      
.ןרצי טרפמ יפל םיטינ םע יולג רוביחב ונגועי      
םוינימולא ליפורפל םידדצ לכמ ונגועי תוחולה      
    T ןיב םיחוורמהש ךכ רונתב רוחש עובצ  
םיקוזיחה לכו עוביקו ןוגיע .ורגסי תוחולה      
ורשואי םיטרפה לכו ןלבקה י"ע עוציבל וננכותי      

 28,900.00   578.00    50.00 )H-2 ןמוסמ( .לכירדאה י"ע ר"מ   
      
.מ"ס 03-כ בחורב LPH תוחולמ גניפוק     22.01.0110

 17,000.00   170.00   100.00 )K-2 ןמוסמ( רטמ   
318,410.00 תונושו סבג תוציחמ 10.22 כ"הס  

      
ב ת ו ת  ת ו ר ק ת  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
ירניסל וא/ו תורקתל סבגה תוחול לכ :הרעה      
.תוזאפ 4 ילעב תוחולמ ועצובי םהינימל סבגה      
ריחמ תפסות לכ ןלבקל םלושת אל ל"נה רובע      
.ותעצה יולימ תעב ךכב בשחתהל וילעו      
      
םרוביח תא ללוכ תורקתה ריחמ :הרעה      
תוברל האישנ תייצקורטסנוק /ןוטב תורקתל      
.םישרדנה םיליפורפה לכ      
      
רמגב יכ שרופמב תאזב רהבומ :הרעה      
תורקת תוברל ןהינימל תויטסוקאה תורקתה      
רושיא גיצהל ןלבקה שרדיי סבגה ירוניסו      
ןפואל - ומעטמ יושר היצקורטסנוק סדנהמ      
םירוניסל ןכו תויטסוקאה תורקתה תיילת      
תריסמ אלל .י"תל םאתהב סבגה תורקתו      
ןובשחה לבקתי אל חקפמל הז רושיא      
וא י"תמ תקידב םיללוכ הדיחיה יריחמ.יפוסה      
םירניסה תנקתה ןפואל תכמסומ הדבעמ      
.בתותה תורקתו      
      
יליפורפ םיללוכ תונושה תורקתה ריחמ :הרעה      
ןווגב רונתב םיעובצ הצק יליפורפ וא/ו הקולח      
,תוינכותב ראותמכ לכה .לכירדאה תריחבל      
טרפמבו הז תויומכ בתכב לכירדאה יטרפב      
.דחוימה      
      
      
      
      
      
      
      

20.22.10 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../058 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     058 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חולמ 'וכו םיזינרק וא/ו םירוניס וא/ו תורקת     22.02.0010
.'וכו יכנא ,יקפוא - מ"מ 7.21 יבועב ןבל סבג      
חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק תוברל      
םיקותינ ,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה ,םינוולוגמ      
םייומס דצ יחתפ ,לכירדאה יטרפב ראותמכ      
רזעה ירמוח לכו ןגמ תוניפ ,רזוח ריואל      

 69,190.00   187.00   370.00 . העיבצל הנכהו לטכפש ללוכ ריחמה .םהינימל ר"מ   
      
רמצ יחיראמ העוקש יצח תיטסוקא הרקת     22.02.0060
תרצות מ"ס 06/06 תודימב סוחד תיכוכז      
י"ע קוושמ ,"E - הנידג" םגד "ןופוקא" תרבח      
תייצקורטסנוק תוברל ,"אובי-אוצי הדוהי" 'בח      
רמג יליפורפו 51T הקולח ליפורפ ,האישנ      
    L+Z ןווגב רונתב םיעובצ LAR תריחבל  

  1,785.00   148.75    12.00 .תוריקה ףקיהב לכירדאה ר"מ   
 70,975.00 בתות תורקת 20.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

389,385.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
 

קובץ: חניון מורשת סופי   .../059 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     059 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  92 ק ר פ       
      
'י ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  10.92 ק ר פ  ת ת       
      
קרו ךא וניה םיאבה םיפיעסב שומישה :הרעה      
.חקפמה י"ע בתכבו שארמ רושיא תלבק רחאל      
      

 13,600.00    68.00   200.00 אוהש גוס לכמ יעוצקמ ןינב לעופ ע"ש  29.01.0010
      

 11,900.00    59.50   200.00 אוהש גוס לכמ טושפ ןינב לעופ ע"ש  29.01.0020
 25,500.00 'יגרב תודובע 10.92 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 25,500.00 י'גר תודובע 92 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../060 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     060 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ל ק נ י ר פ ס  43 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
הבוטר הלעפה תנחת הנקתהו הקפסא     34.01.0010
םירזיבאו םירוביח ללוכ םירלקירפסה תכרעמל      
רעש ףוגמ ללוכ תמלשומ הלעפהל דע 6" רטוק      
    SO&Y רזוחלא 6" רטוק יוליג ץיווס רפמט םע  
    MF/LU הנחת טווח ללוכ שניא 6 רטוק  
רזוחלא + המירז קיספמ + שא יוליג תכרעמל      
המירז שגר הנקתהו הקפסא + ץחל ינועש +6"      
תרצות F-RSV םגד 6" ישאר רוניצ לע      
    RETTOPרטוק הקעזא . טרפ יפל טווח ללוכ  
ןקתומ ץחל קרופ + טלפמוק םירט תכרעמ, 6"      
תודימב תשר ןורא ןכו הנחתה ג"ע      
    021X06X06 תישאר תרנצל תורבחתה מ"ס  
רבחמו רזוחלא םע לופכ הקנסה זרב ללוכ      

 10,625.00 10,625.00     1.00 'פמוק .הקנסה  
      
MF/LU רשואמ ףוגמ תללוכ תיתמוק הנחת     34.01.0020
יוליג תכרעמל הנחת טווח ללוכ שניא 6 רטוק      
ינועש + 6" רזוחלא + המירז קיספמ + שא      
רוניצ לע המירז שגר הנקתהו הקפסא + ץחל      
RETTOP   תרצות F-RSV םגד 6" ישאר      

 20,400.00 10,200.00     2.00 . טרפ יפל טווח ללוכ רטמ   
      
גוסמ םירלקנירפס הנקתהו הקפסא     34.01.0030
    THGIRPUוא TNEDNEP הבוגת ידיצ וא  
"פמט K=6.5 םדקמ םע 2/1" גירבת הריהמ      
רבחמ ללוכ סויזליצ תולעמ/141 86 הלעפה      

182,750.00   212.50   860.00 .וקייאט תרבח תרצות זתמל 'חי   
      

  9,350.00   187.00    50.00 .תיטסוקא הרקתל המאתה זתמל ינקת שימג 'חי  34.01.0040
      
01 -לוידקס הרוחש תרנצ הנקתהו הקפסא     34.01.0050
ךרוא ירבחמ ללוכ  םילתמהו םיקוזיחה לכ ללוכ      
םותח יסקופא יופיצ ללוכ 6" רטוק תרנצ      
תותשק םירזיבא ללוכ , ןוולגמ , רשואמו      
םירזיבאהו תוילת ללוכ, תותיוז םירבחמ      

 76,500.00   170.00   450.00 .םישרדנה רטמ   
      
01 -לוידקס הרוחש תרנצ הנקתהו הקפסא     34.01.0060
ךרוא ירבחמ ללוכ  םילתמהו םיקוזיחה לכ ללוכ      
םותח יסקופא יופיצ ללוכ 4" רטוק תרנצ      
תותשק םירזיבא ללוכ , ןוולגמ , רשואמו      
םירזיבאהו תוילת ללוכ, תותיוז םירבחמ      

 48,960.00   153.00   320.00 .םישרדנה רטמ   
      

254,150.00   110.50 2,300.00 .םירזיבאה לכ ללוכ 2" רטוק ךא ל"נכ רטמ  34.01.0070
      

 23,375.00    93.50   250.00 .םירזיבא ללוכ 2/11" ךא ל"נכ רטמ  34.01.0080
626,110.00 10.43.10 קרפ תתב הרבעהל

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: חניון מורשת סופי   .../061 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     061 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
626,110.00 מהעברה      

      
      

 25,500.00    85.00   300.00 .1" ךא ל"נכ רטמ  34.01.0090
      
תמגוד 2" רטוק ירודכ זרב הנקתהו הקפסא     34.01.0100
ץרוטש רבחמ ללוכ  זוקינ רוניצל רוביח ביגש      

  3,400.00   850.00     4.00 . טלשו 'חי   
      
הנקתה2/11"רטוק ץרוטש רבחמ אלל  ל"נכ     34.01.0110

  5,100.00 1,275.00     4.00 TCM תמיטא ללוכ ד"ממל קותינ יזרבכ 'חי   
      
ר"מ00001 דע חטשל םינקתה ןוכמ רושיא     34.01.0120

 59,500.00 59,500.00     1.00 'פמוק . םימ ףרגו תורגא ללוכ עוציב ןונכת  
719,610.00 םירזיבאו דויצ 10.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

719,610.00 םירלקנירפס 43 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
 

קובץ: חניון מורשת סופי   .../062 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     062 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ןוינח 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ה ע ו נ ת  10.04 ק ר פ  ת ת       
      

  7,650.00   170.00    45.00 ינוריע גוסמ ךרד ירורמתל ןוולוגמ דומע 'חי  40.01.0010
      

  5,737.50   127.50    45.00 דומע אלל ינוריע גוסמ ךרד ירורמת 'חי  40.01.0020
      
51-01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     40.01.0050

  7,140.00     2.55 2,800.00 בוהצ/ ןבל עבצב מ"ס רטמ   
      

    680.00    34.00    20.00 דדוב ץח תעיבצ 'חי  40.01.0060
      

    212.50    42.50     5.00 לופכ ץח תעיבצ 'חי  40.01.0070
      
מ"ס 03/08 לש 'נימ תודימב הנווכה יטלש     40.01.0080

  5,312.50   212.50    25.00 CVP וא םוינימולאמ 'חי   
      

  7,650.00   382.50    20.00 .םיראומ םיטלש 'חי  40.01.0090
 34,382.50 העונת 10.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 34,382.50 רתאה חותיפ 04 כ"הס  
23,630,135.15 ןוינח כ"הס

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: חניון מורשת סופי   .../063 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     063 ןכדועמ תשרומ ןוינח

הריפחו ןופיד 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
00.9 דע קמועל חטשב תיללכ הביצח / הריפח     01.01.0010

3,000,000.00    50.00 60,000.00 . 'מ ק"מ   
      
םינוש םיבחורב דוסי תורוקל הביצח / הריפח     01.01.0020

 83,215.00    93.50   890.00 .תילעמ ריפלו ק"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל בוצח/רופח רמוחב לופיט     01.01.0030
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
ררבנ רמוחל רמוחה תמאתהו הנשי םא תלוספ      
ץעוי תויחנהל םאתהב רזוח יולימל םיאתמה      
ותלבוה ,ותסמעה ,ונוסחיא תוברל ,עקרקה      
רוזיפ ,יולימה רוזאל הסירג/הריפח יחטשמ      
יפל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב רקובמ קודיהו      
קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי .15 טרפמ      

331,800.00    21.00 15,800.00 .חטשב ק"מ   
      
לכ תובכשב קדוהמ ,והשלכ יבועב 'א גוס עצמ     01.01.0050
תחתמ( .והש.א.א.דומ 89% תופיפצל מ"ס 02      

331,500.00   110.50 3,000.00 .)הנומט השיג תטלפלו הפמרל ק"מ   
3,746,515.00 רפע תודובע 10.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3,746,515.00 רפע תודובע 10 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../064 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     064 ןכדועמ תשרומ ןוינח

הריפחו ןופיד 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
קזח חדקמ םע וחדקי תואסנולכה לכ :הרעה      
    053M םלושת אל ל"נה רובע .רשואמ ע"ש וא  
תעב ךכב בשחתהל וילעו ריחמ תפסות ןלבקל      
.ותעצה יולימ      
      
יפל ,3 הפישח תגרד ,03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
תוינכותב תרחא ןייוצ םא אלא - 811 י"ת      
.ןופידה      
      
,מ"ס 05 רטוקב ןופיד תואסנולכ תקיציו חודיק     23.01.0030

460,800.00   128.00 3,600.00 )ש"בהשמ ןוריחמ יפל(  'מ 0.21 דע קמועב רטמ   
      
תואסנולכל םינוש םירטקב םיכתורמ ןויז יבולכ     23.01.0050

497,700.00 4,740.00   105.00 .ל"נה ןוט   
958,500.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

958,500.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס  
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../065 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     065 ןכדועמ תשרומ ןוינח

הריפחו ןופיד 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ע ק ר ק  י נ ג ו ע  62 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י נ ג ו ע  10.62 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל והשלכ ךרואבו T04 חכל םיינמז םינגוע     26.01.0010

359,040.00 2,805.00   128.00 .דחוימה טרפמב שרדנה לכ 'חי   
      
2-מ תויונב ,םיינמז םינגועל הדלפ תורוק     26.01.0020
תורוק .ןוטב בג תוברל ,042PNU םיליפורפ      
םויסב וקרופיו ןלבקה שוכר ןניה הדלפה      
לש קוריפו הנקתה תללוכ הדובעה .ןדוקפת      

144,400.00   722.00   200.00 .ןלבקה לש רזוח שומישל תורוקה רטמ   
      
004AEH יליפורפמ תינמז תיקפוא הכימת     26.01.0060
לקשמב( הדלפה תורוק .21" רטוקב רוניצו      
םויסב וקרופיו ןלבקה שוכר ןניה )ןוט 5.2-כ      
לש קוריפו הנקתה תללוכ הדובעה .ןדוקפת      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק ןלבקה לש רזוח שומישל תורוקה  
523,440.00 עקרק ינגוע 10.62 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

523,440.00 עקרק ינגוע 62 כ"הס  
5,228,455.00 הריפחו ןופיד כ"הס

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: חניון מורשת סופי   .../066 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     066 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ךומנ חתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו י נ ח  ל ו ה י נ ו  ה ר ק ב  83 ק ר פ       
      
ס "מ ט  ת כ ר ע מ  10.83 ק ר פ  ת ת       
      
תכרעמ רובע 91" תרש זראמ תנקתהו הקפסא     38.01.0010
רובע RVN סופיטמ תילטיגיד הטלקהו היפצ      
חישק קסיד ,הנכות ללוכ ,תומלצמ 46 דע      
לכ לש תוחפל שדוח יוביגל םיאתמ חפנב      
,תשרב tneilC תודמע 2 דע ןוישר ,תומלצמה      
יוויל ,ינוריעה הרקבה רדחמ קוחרמ היפצ      
רובע תונוישיר .קספ לא תכרעמ ,הכרדהו      
לכה .ןלהל וטרופיש תומלצמה לכו תכרעמה      
םלשומ רוביח תוברל ,תומלשב רבוחמו ןקתומ      
םוקמ לכב וא ינוריעה הטילשה זכרמב הלעפהו      

  8,075.00 8,075.00     1.00 ןימזמה י"ע רדגויש יפכ רחא 'חי   
      
תוברל תומלצמב היפצל IMH בשחמ תדמע     38.01.0020
דקומב ןקתות .תומלשב תוחפל 42" םיכסמ גוז      

  5,100.00 5,100.00     1.00 .תומלשב ינוריעה 'חי   
      
הנקתהל א"א הרואת םע רוניצ תמלצמ     38.01.0030
03 םומינימל עורז ללוכ תימינפ וא תינוציח      

 63,750.00 2,125.00    30.00 תוחפל PM3 היצולוזר ,עבצ ,רטמ 'חי   
      
הנקתהל א"א הרואת םע הפיכ תמלצמ     38.01.0040
PM2 היצולוזר .עבצ .תימינפ וא תינוציח      

 15,300.00 1,530.00    10.00 תוחפל 'חי   
      
למשח םלשומ טוויח ,םיגתמ ,םירוביח ןורא     38.01.0050
תריסמל תומלשב לכה .תומלצמה ללכל 'שקתו      

 17,000.00 17,000.00     1.00 .שרדנכ תודבוע תומלצמ 'חי   
109,225.00 ס"מט תכרעמ 10.83 כ"הס  

      
ה ס י נ כ  ת ר ק ב  ת כ ר ע מ  20.83 ק ר פ  ת ת       
ל ג ר  י כ ל ו ה       
      
הברק ארוק סופיטמ הסינכ תרקב תכרעמ     38.02.0010
םישרומ/םישמתשמ לוהינל הנכות תוברל      
.הז ףיעס ריחמב לולכה בשחמ ג"ע תנקתומ      

  5,100.00 5,100.00     1.00 קספ לא תכרעמ ללוכ .םיארוק 46 דע 'חי   
      

  1,275.00 1,275.00     1.00 בשחמל רוביחל םיסיטרכ ארוק 'חי  38.02.0020
      
תספדמ ,ןוישיר תוברל םיגת תקפנה תדמע     38.02.0030
ללוכ .תומלשב הנקתהה ירזיבא לכו םיגת      

 10,200.00 10,200.00     1.00 םיגת 002 דע תקפסא 'חי   
      
תימינפ וא תינוציח הנקתהל הברק ארוק     38.02.0040

  4,250.00   425.00    10.00 תומלשב רקבב הרדגהו טוויח תוברל 'חי   
      
      

 20,825.00 20.83.30 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../067 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     067 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ךומנ חתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 20,825.00 מהעברה      

      
      
תותלד 2 דע הסינכ תרקב תכרעמל רקב     38.02.0050

 20,400.00 3,400.00     6.00 תומלשב ותלעפהל םישרדנ םילולכמ לכ תוברל 'חי   
      
ןצחל תוברל םלשומ תלד טנגמורטקלא לולכמ     38.02.0060
למשח תנזהו חוכ קפס ,החיתפל םוריח      

 45,900.00 3,825.00    12.00 .םלשומ רוביחו טוויח ,תומלשב 'חי   
      
ילולכמ ללכ רובע םלשומ רוביחו טוויח     38.02.0070

  6,800.00 6,800.00     1.00 תומלשב תוסינכה לכב תכרעמה 'חי   
 93,925.00 לגר יכלוה הסינכ תרקב תכרעמ 20.83 כ"הס  

      
ה י נ ח  ל ו ה י נ  ת כ ר ע מ  30.83 ק ר פ  ת ת       
      
תרש בשחמ תוברל ןוינח תרקבו לוהינ תרש     38.03.0010
,ןוינחל הרקבו לוהינ תנכות ,"הציפ" סופיטמ      
לכה ,העש יצח דע יוביגל קספ לא תכרעמ      

 29,750.00 29,750.00     1.00 תומלשב רבוחמו טווחמ ,ןקתומ 'חי   
      
לוהינל tneilC תנכות תוברל להנמ תדמע     38.03.0020
ינוריע הרקב רדחב ןקתות רשא ,ןוינחה      

 17,000.00 17,000.00     1.00 תומלשב רבוחמו ןקתומ לכה .קחורמ 'חי   
      
קיפנמ :תללוכה ןוינחל םיבכר תסינכ תדמע     38.03.0030
תועדוה גצ ,הברק יסיטרכ ארוק ,םיסיטרכ      
    DCL, סופיטמ םוקרטניא ,הטסורינ דוויז PI  
רקב לולכמ ,לוקמרו ןופורקימ ,האירק ןצחל םע      
םלשומ רוביח .האלוללו םוסחמל רוביחל ימינפ      

 29,750.00 29,750.00     1.00 .תומלשב לכה .ןוינחה תרקב תרשל 'חי   
      
,םיסיטרכ עלוב :תללוכה םיבכר תאיצי תדמע     38.03.0040
דוויז ,DCL תועדוה גצ ,הברק יסיטרכ ארוק      
ןצחל םע PI סופיטמ םוקרטניא ,הטסורינ      
ימינפ רקב לולכמ ,לוקמרו ןופורקימ ,האירק      
תטילקל לודומ ,האלוללו םוסחמל רוביחל      
,תומלשב תולבק קיפנמ םע יארשא יסיטרכ      
לכה .ןוינחה תרקב תרשל םלשומ רוביח      

 34,000.00 34,000.00     1.00 .תומלשב 'חי   
      
,'שקת ,בושחימ ךרעמ תוברל RPL תכרעמ     38.03.0050
,ילדנוו יטנא דוויז ,א"א םע RPL תמלצמ      
,ןקתומ לכה .האלולל רוביחו חונעפ תנכות      

 51,000.00 25,500.00     2.00 .תומלשב רבוחמו טווחמ 'חי   
      
הנקתה ,ץוריח תוברל תיתארשה האלול     38.03.0060

  3,400.00 1,700.00     2.00 םלשומ רוביחו 'חי   
      
      
      

164,900.00 30.83.30 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: חניון מורשת סופי   .../068 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     068 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ךומנ חתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
164,900.00 מהעברה      

      
      
ןוינחב םייונפ הינח תומוקמ תיינמ תכרעמ     38.03.0070
דומע ג"ע )לכירדאה תריחבל( גצ תוברל      
הסינכב ןקתויו הז ףיעס תרגסמב קפוסיש      
י"ע עבקייש יפכ םוקימב חותיפה חטשב ןוינחל      
למשח םלשומ רוביחו טוויח ללוכ ,ןימזמה      

  6,800.00 6,800.00     1.00 תומלשב הנקתהו דומעה סוסיב ,'שקתו 'חי   
      
תטילק ןונגנמ ללוכ תיטמוטוא םולשת תדמע     38.03.0080
,תועבטמ 0001 לעמ ףדוע תלוביק ,תועבטמ      
דוויז ,יארשא יסיטרכ ארוק ,תורטש אורק      

102,000.00 51,000.00     2.00 תומלשב לכה ,הטסורינ 'חי   
      
םלשומ רוביחו שרדייש לככ גוס לכמ הליבכ     38.03.0090

 25,500.00 25,500.00     1.00 טרופמכ םילולכמה ללכ רובע 'חי   
299,200.00 הינח לוהינ תכרעמ 30.83 כ"הס  

      
ם ו ק ר ט נ י א  ת כ ר ע מ  40.83 ק ר פ  ת ת       
      
ליעל 0400+0300.3.10 םיפיעסל תפסות     38.04.0010
PI תססובמ תפסונ םוקרטניא תדמע רובע      
ןיערגל לגר יכלוה תסינכב תומלשב תנקתומו      
תומלשב לעופו טווחמ ,רבוחמ לכה .הנבמה      
העמטהבו הנכותב יסחיה קלחה תוברלו      

 25,500.00 4,250.00     6.00 תכרעמב 'חי   
 25,500.00 םוקרטניא תכרעמ 40.83 כ"הס  

      
ה צ י ר פ  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  50.83 ק ר פ  ת ת       
      
,חוכ קפס תוברל םירוזא 23 דע הצירפ תזכר     38.05.0010
תרושקתב רוביחל תורשפא ,יוביג תללוס      
,draobyeK ,תוארתה ןגייח ,םדומ ,תיראלולס      

  8,500.00 8,500.00     1.00 תומלשב הלעפהו תונכת 'חי   
      
תכרעמל תומלשב רוביח ללוכ תלדל לובג עגמ     38.05.0020

  2,550.00   425.00     6.00 הצירפ יוליג 'חי   
      
'מ 063 קסאמ יטנא סופיטמ יתרקת חפנ יאלג     38.05.0030

  6,800.00   680.00    10.00 תומלשב הצירפ יוליג תכרעמל רוביח תוברל 'חי   
      
תכרעמל ורביח תוברל תימינפ הנקתהל רפוצ     38.05.0040

  2,550.00   425.00     6.00 תומלשב הצירפ יוליג 'חי   
      
הנקתהל ץנצנ תרונ תוברל ינוציח רפוצ     38.05.0050
הצירפ יוליג תכרעמל רוביח תוברלו תינוציח      

  1,020.00   510.00     2.00 תומלשב 'חי   
      
יוליג תכרעמל ורוביח תוברל םיעוזעז יאלג     38.05.0060

  1,360.00   680.00     2.00 תומלשב הצירפ 'חי   
 22,780.00 50.83.30 קרפ תתב הרבעהל

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: חניון מורשת סופי   .../069 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     069 ןכדועמ תשרומ ןוינח

ךומנ חתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 22,780.00 מהעברה      

      
      
תכרעמה ילולכמ ללכ לש םלשומ טוויח     38.05.0070

  6,800.00 6,800.00     1.00 ראותמכ 'חי   
 29,580.00 הצירפ יוליג תכרעמ 50.83 כ"הס  

      
ה נ ב מ  ת ר ק ב  ת כ ר ע מ  60.83 ק ר פ  ת ת       
      
+ בשחמ ,הנבמ תרקב תכרעמ רובע תרש     38.06.0010
לודומ לולכתש תרשה רובע IMH תנכות      
יפכ הרוצת לכב ת"וחוד תקפהו חותינל      
תלבגה אלל הנכותה רובע ןוישיר ,שרדייש      
IMH תדמע .תומלשב לכה .םישמתשמ תומכ      

 42,500.00 42,500.00     1.00 .ינוריעה הרקבה רדחב ןקתות 'חי   
      
לולכמב enil nO היפצו רוטינל הנכות םושיי     38.06.0020
- רוטינ תוברל ,ףתרמב תולובט תובאשמ      
,השילג תארתה ,תובאשמ גוזל הלקת/הלועפ      
טוויח תוברל תומלשב לכה .חתמ רסוח      
חולב רבוחמו ןקתומ רקב ,הפצה יאלג ,םלשומ      
חולל ךומסב דרפנ חולב וא תובאשמה      

  8,500.00 8,500.00     1.00 .תומלשב תובאשמה 'חי   
      
סוטאטסב enil nO היפצו רוטינל הנכות םושיי     38.06.0030
רוטארנג - רוטינ תוברל ,רוטארנג לזיד      
רסוח ,ןמש רסוח ,הלקת רוטארנג ,הדובעב      
.רבוחמ רוטארנג קספמ ,הניעט תלקת ,קלד      
רקב ,םלשומ טוויח תוברל תומלשב לכה      

  4,250.00 4,250.00     1.00 רוטארנגה חולל ךומסב רבוחמו ןקתומ 'חי   
      
enil nO היפצו רוטינ ,הטילשל הנכות םושיי     38.06.0040
הלעפה ,רוטינ תוברל ,ןוינחב םיחופמה ללכב      
תוברל תומלשב לכה ,ז"ול הלעפה ,המוזי      
וא םיחופמה חולב ןקתומ רקב ,םלשומ טוויח      

 17,000.00 17,000.00     1.00 .םיחופמה חולל ךומסב ידועיי חולב 'חי   
      
enil nO היפצו רוטינ ,הטילשל הנכות םושיי     38.06.0050
הקספה / הלעפה תוברל ןוינחב הרואתה ללכב      
.ןוינחב הרואתל תוחכונ יאלג תפיקע ז"ול /      
םירקב ,םלשומ טוויח תוברל תומלשב לכה      
םידרפנ תוחולב וא תוחולב םירבוחמו םינקתומ      

 17,000.00 17,000.00     1.00 .תומלשב ךומסב 'חי   
      
תרושקתה ךרעמ ללכ רובע הליבכ תיתשת     38.06.0060
םירקבה טוויח ,ראותמכ םילולכמה ללכל      
חול לכ לש ןרציה לעפמב וא חטשב תוחולב      

 21,250.00 21,250.00     1.00 .המאתהב 'חי   
110,500.00 הנבמ תרקב תכרעמ 60.83 כ"הס  

      
667,930.00 ןוינח לוהינו הרקב 83 כ"הס  
667,930.00 ךומנ חתמ כ"הס
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קובץ: חניון מורשת סופי   .../070 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     070 ןכדועמ תשרומ ןוינח

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןוינח 10 הנבמ     
    
תומדקומ 00 קרפ      
    

תויללכ תורעה 10.00 קרפ תת                                           
    

תומדקומ 00 כ"הס                                          
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                          11,961,972.65 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

                              28,900.00 תוילעמ יריפ 20.20 קרפ תת    
    

             11,990,872.65 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
ךורד םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ      
    

                           3,031,950.00 ךורד םורט ןוטב ירצומ 10.30 קרפ תת    
    

              3,031,950.00 ךורד םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס                
    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                              31,832.50 הינב תודובע 10.40 קרפ תת    
    

                 31,832.50 הינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיאה קרפ 50 קרפ      
    

0.5 קרפ תת 00.50 קרפ תת                                           
    

                             540,175.00 ףתרמה תפצר םוטיא 10.50 קרפ תת    
    

                             425,850.00 עקרקה ינפל תחתמ תוריק םוטיא 20.50 קרפ תת    
החותפ הריפחב            
    

                              28,560.00 ןופידה ריק םוטיא 30.50 קרפ תת    
    

                           1,102,875.00 תפצורמ ףתרמה תרקת םוטיא 40.50 קרפ תת    
תוספרמו הפמר ,תננוגמו            
    

                               8,500.00 םיבוטר םירדח םוטיא 50.50 קרפ תת    
    

                                  68.00 ץוח תוריק םוטיא 60.50 קרפ תת    
    

                              71,357.50 גג"ה תטישב ןוטבה תוגג םוטיא 70.50 קרפ תת    
"ךופהה            
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קובץ: חניון מורשת סופי   .../071 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     071 ןכדועמ תשרומ ןוינח

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יחתפ ביבס MDPE תועירי םושיי 80.50 קרפ תת                                           
תונולח            
    

              2,177,385.50 םוטיאה קרפ 50 כ"הס                
    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                              22,950.00 ןמוא תורגנ 10.60 קרפ תת    
    

                             372,674.00 הדלפ תורגסמ 20.60 קרפ תת    
    

                395,624.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                
    
חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                             156,102.50 םימח / םירק םימ תקפסא 10.70 קרפ תת    
    

                              33,923.50 ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70 קרפ תת    
    

                              20,876.00 תויאורבת תועובק 30.70 קרפ תת    
    

                             278,177.80 םשג ימ זוקינ 40.70 קרפ תת    
    

                              79,645.00 חותיפ לועיתו בויב 50.70 קרפ תת    
    

                568,724.80 חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                             192,125.50 תודוקנ 10.80 קרפ תת    
    

                             262,667.00 םיווק 20.80 קרפ תת    
    

                             238,603.50 הרואת יפוג 30.80 קרפ תת    
    

                             123,907.05 למשח תוחול 40.80 קרפ תת    
    

                              56,083.00 תונוש 50.80 קרפ תת    
    

                              30,090.00 תוקראה 60.80 קרפ תת    
    

                              76,840.00 שא יוביכו יוליג 70.80 קרפ תת    
    

                              60,757.15 רוטרנג 80.80 קרפ תת    
    

              1,041,073.20 למשח תודובע 80 כ"הס                
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קובץ: חניון מורשת סופי   .../072 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     072 ןכדועמ תשרומ ןוינח

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

חיט תודובע 90 קרפ      
    

                             261,417.50 חיט תודובע 10.90 קרפ תת    
    

                261,417.50 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                           1,371,449.50 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת    
    

              1,371,449.50 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                             403,393.00 העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת    
    

                403,393.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                             114,070.00 םוינימולא תודובע 10.21 קרפ תת    
    

                114,070.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
ריוא גוזימ 51 קרפ      
    

                             353,047.50 דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                             287,597.50 םירזיבאו דויצ 20.51 קרפ תת    
    

                              29,920.00 ןוניסו רורווא תכרעמ 30.51 קרפ תת    
    

                670,565.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס                
    
תוילעמ 71 קרפ      
    

                             402,900.00 תוילעמ ,)A ןיערג( 2-1 ןוינח תוילעמ 20.71 קרפ תת    
)B ןיערג( 4-3 ןוינח            
    

                402,900.00 תוילעמ 71 כ"הס                
    
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

                             318,410.00 תונושו סבג תוציחמ 10.22 קרפ תת    
    

                              70,975.00 בתות תורקת 20.22 קרפ תת    
    

                389,385.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                
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קובץ: חניון מורשת סופי   .../073 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     073 ןכדועמ תשרומ ןוינח

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

י'גר תודובע 92 קרפ      
    

                              25,500.00 'יגרב תודובע 10.92 קרפ תת    
    

                 25,500.00 י'גר תודובע 92 כ"הס                
    
םירלקנירפס 43 קרפ      
    

                             719,610.00 םירזיבאו דויצ 10.43 קרפ תת    
    

                719,610.00 םירלקנירפס 43 כ"הס                
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                              34,382.50 העונת 10.04 קרפ תת    
    

                 34,382.50 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
23,630,135.15 ןוינח 10 כ"הס                            

    
הריפחו ןופיד 20 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                           3,746,515.00 רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
    

              3,746,515.00 רפע תודובע 10 כ"הס                
    
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ      
    

                             958,500.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 קרפ תת    
    

                958,500.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס                
    
עקרק ינגוע 62 קרפ      
    

                             523,440.00 עקרק ינגוע 10.62 קרפ תת    
    

                523,440.00 עקרק ינגוע 62 כ"הס                
 5,228,455.00 הריפחו ןופיד 20 כ"הס                            

    
ךומנ חתמ 30 הנבמ     
    
ןוינח לוהינו הרקב 83 קרפ      
    

                             109,225.00 ס"מט תכרעמ 10.83 קרפ תת    
    

                              93,925.00 לגר יכלוה הסינכ תרקב תכרעמ 20.83 קרפ תת    
    

                             299,200.00 הינח לוהינ תכרעמ 30.83 קרפ תת    
    

                              25,500.00 םוקרטניא תכרעמ 40.83 קרפ תת    
    

                              29,580.00 הצירפ יוליג תכרעמ 50.83 קרפ תת    
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קובץ: חניון מורשת סופי   .../074 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     074 ןכדועמ תשרומ ןוינח

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             110,500.00 הנבמ תרקב תכרעמ 60.83 קרפ תת    
    

                667,930.00 ןוינח לוהינו הרקב 83 כ"הס                
   667,930.00 ךומנ חתמ 30 כ"הס                            
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קובץ: חניון מורשת סופי   .../075 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     075 ןכדועמ תשרומ ןוינח

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

ןוינח 10 הנבמ    
   

תומדקומ 00 קרפ                             
   

             11,990,872.65 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

              3,031,950.00 ךורד םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ   
   

                 31,832.50 הינב תודובע 40 קרפ   
   

              2,177,385.50 םוטיאה קרפ 50 קרפ   
   

                395,624.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ   
   

                568,724.80 חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

              1,041,073.20 למשח תודובע 80 קרפ   
   

                261,417.50 חיט תודובע 90 קרפ   
   

              1,371,449.50 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                403,393.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                114,070.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

                670,565.00 ריוא גוזימ 51 קרפ   
   

                402,900.00 תוילעמ 71 קרפ   
   

                389,385.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
   

                 25,500.00 י'גר תודובע 92 קרפ   
   

                719,610.00 םירלקנירפס 43 קרפ   
   

                 34,382.50 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

23,630,135.15 ןוינח 10 כ"הס               
   
הריפחו ןופיד 20 הנבמ    
   

              3,746,515.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

                958,500.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ   
   

                523,440.00 עקרק ינגוע 62 קרפ   
   

 5,228,455.00 הריפחו ןופיד 20 כ"הס               
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קובץ: חניון מורשת סופי   .../076 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     076 ןכדועמ תשרומ ןוינח

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

ךומנ חתמ 30 הנבמ    
   

                667,930.00 ןוינח לוהינו הרקב 83 קרפ   
   

   667,930.00 ךומנ חתמ 30 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: חניון מורשת סופי   .../077 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/08/2019
דף מס':     077 ןכדועמ תשרומ ןוינח

  
הנבמ ךס  

23,630,135.15 ןוינח 10 הנבמ  
  

 5,228,455.00 הריפחו ןופיד 20 הנבמ  
  

   667,930.00 ךומנ חתמ 30 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
29,526,520.15  יללכ כ"הס  

  5,019,508.43 מ"עמ %71  
 34,546,028.58 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: חניון מורשת סופי 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


