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 הערה והבהרה לכל המשתתפים -כתב הכמויות 

 

 לכל עבודות השלמות הפיתוח בשכונת מורשת. –כתב הכמויות המצורף בנספח זה, הינו כתב הכמויות המלא 

 , לקטעי כבישים ודרכים ולעבודות נוספות.בנפרד  כתב הכמויות מכיל מבנים לכל שצ"פ

 .ת למבניםחלוקה שמפורט טבלת בין שלושת המציעים הזוכים, על פי  העבודות בשכונה, יתחלקו

יודגש כי הערות אלו אינן באות להחליף הערות אחרות ואינן באות לפרט את שיטת המכרז והחלוקה, אלא 
 להבהיר את החלוקה לאזורים וחלוקת המבנים המפורטים בכתב הכמויות, בין המציעים הזוכים

 צור חלוקה מאוזנת, חלק מהמבנים נמצאים באזורים סמוכיםומת ליבכם, על מנת לישלת

 מציע הזוכה יפעל בכל שטחי השכונה כפי שיורה לו המזמין והמפקח והכל על פי נוסח המכרז וההסכםה

 

 מצורפים המסמכים הבאים:

 בשכונה )אזור לכל קבלן ( האזורים לפיחלוקת עבודה טבלת  •

 מפת סימון האזורים •

 לאכתב הכמויות המ •

 

 לפני מע"מ ₪    42,426,758  -הנכללות  באזור א' , מסתכמות בסכום של  –סך כל העבודות בכתב הכמויות 

 לפני מע"מ  ₪  46,698,802 - הנכללות  באזור ב' , מסתכמות בסכום של  –סך כל העבודות בכתב הכמויות 

 לפני מע"מ  ₪  43,586,050 - של  הנכללות  באזור ג' , מסתכמות בסכום –סך כל העבודות בכתב הכמויות 

 

 לפני מע"מ  ₪  132,711,609מסתכמות בסכום של  –סך כל העבודות בכתב הכמויות 

 

 

 



 

אזור גאזור באזור א
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מהות העבודה
אומדן מכרז

חלוקת עבודה בין אזורים בשכונה - מכרז השלמות וגמרים - כתב כמויות מיום 2.6.2020
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ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     001 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.10 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
.מ"ס 5 דע      
      
לש חטשב ףוציר תואמגוד השעי ןלבק לכ      
רוב ,ףוציר ,הפש ןבא - ר"מ 03 מ תחפי      
ינפל ,חקפמה תארוה יפל - םוחית ןבא ,הליתש      
םירמוחה תנמזה      
      
)תודיחי 4( 8/08/08 תודימב םיכנל הינח ןבא     01.40.01.0380
,םיסלפמ תאוושה ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
,הינח ביתנ ףוצירו הכרדמ ףוצירל המאתה      

  3,889.49   353.59    11.00 'פמוק תוינכתה יפלו טלפמוק לכה  
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     01.40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

 19,127.68   133.76   143.00 .)ןבל ןווגב( דוסי ר"מ   
      
םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     01.40.01.0410
תמגודכ ןבל ןווג תוברל מ"ס 6/02/02      

 39,132.40   257.45   152.00 .ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ   
      
תובכש ןבאמ ,מ"ס 05 בחורב ,ףוציר ספ     01.40.01.9000
5 יבועב ,תדבועמו תרסונמ "ימר" תיעבט      
יפל ,ןוטב דוסי ללוכ ,רתויב קדה םוקמב ,מ"ס      

 13,699.95   249.09    55.00 תוינכתה רטמ   
      
,תיעבט ,החוטש ,תובכש ןבאב ףוציר     01.40.01.9001
,רתויב קדה םוקמב ,מ"ס 5 יבועב ,תינוגילופ      
תבכש ללוכ ,בהבהצ 'זב ןווגב תונוש תודימב      
דוביע .תוינכתה יפל ,טנמצ לוח וא לוחו טיט      
לבקל שי ,םישגנומו םיקלח ויהי ןבאה ינפ      

197,013.85   210.71   935.00 .תושיגנה ץעוי רושיא ר"מ   
      
      
      

272,863.37 10.04.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

002/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     002 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

272,863.37 מהעברה      
      
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     01.40.01.9002
םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ לכב "ןועבט"      
)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה תריחב יפל      
לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות      
בוליש ,םיקשימ יולימ תיתשתה תנכה ,טנמצ      
םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו םינווג      
םינטק םיחטשב ,לגועמב ,תותשקב      
תוינכתה יפלו טלפמוק לכה ,תועוצרבו      

3,769,360.00   134.62 28,000.00 )תומכה תיצחמ -הפולח( ר"מ   
      
לש "עוביר" גוסמ תוימורט םינבאב ףוציר     01.40.01.9004
יבועב 03/03 תודימב ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
,טנמצ לוח תבכש ללוכ ,רופא ןווגב ,מ"ס 7      

779,988.00   114.00 6,842.00 .תוינכתה יפל ר"מ   
      
תודימב "2 א"ת קבח" םגד תופצרמ     01.40.01.9005
תרבח לש 4242 ט"קמ .מ"ס 04*04*6      
ללוכ ,ןוטסרקא רמגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      

 39,603.60   205.20   193.00 .תוינכתהו ןרציה תויחנה יפל ,טיט תבכש 'חי   
      
ןבא" ללוכ ,5.1/5.1 תודימב ,ץע םוחית     01.40.01.9006
םוחית ינבא תודיחי 4 ,"ץעל המוג םוחית      
יתשו ,3142 ט"קמ ,מ"ס 09/02/01 תודימב      
"ץעל המוג םוחית ןבאל ךיראמ" תודיחי      
,)לעפמב ךותיח ללוכ( 05/02/01 תודימב      
,"עוש וא "ןייטשרקא" לש 0001322 ט"קמ      
תייחנה יפלו ןוטב דוסי ללוכ ,ירכרוכ ןווגב      

124,592.50   408.50   305.00 'פמוק .תוינכתהו ןרציה  
      
ןבא" ללוכ ,5.2/0.1 תודימב ,ץע םוחית     01.40.01.9007
םוחית ינבא תודיחי 4 ,"ץעל המוג םוחית      
יתשו ,3142 ט"קמ ,מ"ס 05/02/01 תודימב      
"ץעל המוג םוחית ןבאל ךיראמ" תודיחי      
,)לעפמב ךותיח ללוכ( 05/02/01 תודימב      
,"עוש וא "ןייטשרקא" לש 0001322 ט"קמ      
תייחנה יפלו ןוטב דוסי ללוכ ,ירכרוכ ןווגב      

123,025.00   475.00   259.00 'פמוק .תוינכתהו ןרציה  
      
תודימב  ,הזאפ ילב ,תימורט ןג ןבא     01.40.01.9010
1722 ט"קמ ,רופא ןווגב ,02/001/01      

 58,185.60    45.60 1,276.00 תוינכתה יפל ,ע"וש וא "ןייטשרקא" רטמ   
      

5,167,618.07 10.04.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

003/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     003 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

5,167,618.07 מהעברה      
      
      
תודימב )קבח( םוחית טנמלא םגד תפצרמ     01.40.01.9012
תרבח לש 148166 ט"קמ ,מ"ס 04*02*01      
ללוכ ,ןוטסרקא רמגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      

 25,080.00   142.50   176.00 תוינכתהו ןרציה תויחנה יפל טיט תבכש 'חי   
      
תודימב ,)הינחה ביתנ הצקב( רבעמ ןבא     01.40.01.9018
לש 0402 ט"קמ ,רופא ןווגב ,מ"ס 51/05/32      
,ןוטב דוסי ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא" תרבח      

238,751.15    63.65 3,751.00 .תוינכתה יפל רטמ   
      
הדימב קר ,תובוחר ףוצירל תפסונ הפולח      
ףיעסב תטרופמ ןימזמה ידי לע שרדיו      
תא ףילחי הז ףיעסב שומיש .0509.10.04      
יפל בשוחיו 2009.10.04 ףיעסב שומישה      
.."ףיעסב עיפומה הדיחיה ריחמ      
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     01.40.01.9050
לכב "דתי" ןבא 05% םע בולישב "ןבלמ" ןבא      
תריחב יפל םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ      
תרצות לכה ,)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה      
,טנמצ-לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םינווג בוליש ,םיקשימ יולימ ,תיתשתה תנכה      
,תותשקב םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו      
לכה .תועוצרבו םינטק םיחטשב לגועמב      

 13,300.00   133.00   100.00 ) -הפולח( תוינכתה יפלו טלפמוק ר"מ   
5,444,749.22 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.10 כ"הס  

      
ם י ש י ב כ  ח ו ת י פ  01.04.10 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     01.40.10.0180
,02/01 ,תינבלמ גוסמ ,רופא ספסוחמ רמגב      

934,960.00    71.92 13,000.00 .תינכת יפל ע"וש וא 02/02 ר"מ   
      
)'חי 4 ( מ"ס  8/08/08 םיכנל היינח ןבא     01.40.10.0380

 81,282.00   353.40   230.00 'פמוק .ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ  
      
גנוטיא תמגודכ מ"ס  04/04 םיכנל היינח ןבא     01.40.10.0390

 25,127.50   109.25   230.00 .)'חי 1 ( ע"ש וא 'חי   
      
81/04/05 תודימב  תודימב בכרל הילע ןבא     01.40.10.0560
שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע      

 83,125.00   118.75   700.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש רטמ   
1,124,494.50 01.04.10 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
004/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     004 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,124,494.50 מהעברה      
      
      
תודימב 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     01.40.10.0610
ןיב שרפהה( ,מ"ס 51/52/03 , 71/52/52      
.)מ"ס 51 שיבכה רושימל הכרדמה רושימ      

 22,287.00    96.90   230.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה רטמ   
      
תודימב 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     01.40.10.0620
ריחמה .)ל"נכ( ,מ"ס 51/05/03 , 71/05/52      

 18,135.50    78.85   230.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ רטמ   
      
תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     01.40.10.0640
.)ל"נכ( ,מ"ס 51/001/03 , 71/001/52      

538,650.00    66.50 8,100.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה רטמ   
      
ללוכ,מ"ס 001/51/32 תודימב רבעמ ןבא     01.40.10.0645

253,650.00    57.00 4,450.00 ןוטב בגו תבשות רטמ   
      
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     01.40.10.0650
תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה .מ"ס 32/001/32      

 85,500.00    71.25 1,200.00 .ןוטב רטמ   
      
העונת יאל 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     01.40.10.0660
דוסי ללוכ ריחמה  .מ"ס 32/52/32 תודימב      

 21,150.80    91.96   230.00 .ןוטב תנעשמו רטמ   
      
העונת יאל 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     01.40.10.0670
דוסי ללוכ ריחמה  .מ"ס 32/05/32 תודימב      

 15,186.90    66.03   230.00 .ןוטב תנעשמו רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     01.40.10.0700

101,156.00    45.98 2,200.00 .ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה .רופא רטמ   
      
תודימב המורט תיעופיש וד/דח  הלעת ןבא     01.40.10.0760
דוסי ללוכ ריחמה .רופא ןווגב מ"ס 01/05/03      

115,881.00    60.99 1,900.00 .ןוטב תנעשמו רטמ   
2,296,091.70 םישיבכ חותיפ 01.04.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

7,740,840.92 רתאה חותיפ 04.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

005/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     005 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  14.10 ק ר פ       
      
1.14 ק ר פ  10.14.10 ק ר פ  ת ת       
      
לש תומכב ר"מ 052 לעמ םיחטשל טסופמוק     01.41.01.0011

  1,140.00   142.50     8.00 םנודל ק"מ 02-כ ק"מ   
      
תימוקמה המדאל תמאתומו תאבומ ןג תמדא     01.41.01.0013

  4,531.50    50.35    90.00 .חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     01.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      

    983.70    10.93    90.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   
  6,655.20 1.14 קרפ 10.14.10 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.10 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

  2,375.00     9.50   250.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  01.41.02.0055
      

 30,875.00    12.35 2,500.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  01.41.02.0065
      

 17,290.00    13.30 1,300.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  01.41.02.0070
      

 16,150.00    19.00   850.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  01.41.02.0075
      

 10,925.00    23.75   460.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  01.41.02.0080
      

  6,916.00    26.60   260.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  01.41.02.0085
      
      

 84,531.00 20.14.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

006/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     006 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 84,531.00 מהעברה      
      
      

  1,938.00    32.30    60.00 . 6 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  01.41.02.0090
      

  4,037.50    16.15   250.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  01.41.02.0137
      

    380.00    19.00    20.00 . 61 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  01.41.02.0138
      

    997.50    33.25    30.00 . 61 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  01.41.02.0140
      

  2,280.00    38.00    60.00 . 61 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  01.41.02.0141
      

  7,125.00    47.50   150.00 . 61 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  01.41.02.0142
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     01.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

  3,534.00     5.70   620.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     01.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

    237.50     4.75    50.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

 21,280.00    38.00   560.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  01.41.02.0160
      

  1,567.50    52.25    30.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  01.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

  2,850.00    28.50   100.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  01.41.02.0190
      

238,972.50    42.75 5,590.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  01.41.02.0200
      

 38,807.50    90.25   430.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  01.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     01.41.02.0235

  4,275.00    42.75   100.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     01.41.02.0240

  3,990.00    66.50    60.00 12.5. רטמ   
      
      

416,803.00 20.14.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

007/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     007 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

416,803.00 מהעברה      
      
      
גרדב מ"מ 002 וא 8" רטוקב .C.V.P לוורש     01.41.02.0245

  3,800.00    95.00    40.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     01.41.02.0255

  6,175.00   123.50    50.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     01.41.02.0265
רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ ללוכ      

  1,045.00   104.50    10.00 .ומוקמל ריטממה 'חי   
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     01.41.02.0270
היקשהה תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

    855.00    85.50    10.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
      

    760.00    38.00    20.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  01.41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     01.41.02.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

  5,365.60 5,365.60     1.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
הרטמהו ףוטפטל 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     01.41.02.0315
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמינש,רטמורדיה      
תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש/י.ר.א      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו דוקיפ ימל      

  4,312.05 4,312.05     1.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ גוסמ  
      
      

439,115.65 20.14.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

008/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     008 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

439,115.65 מהעברה      
      
      
הרטמהו ףוטפטל 1" רטוקב תכרעמ שאר     01.41.02.0320
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזבאו,הייזרבו דוקיפ      

  5,749.40 2,874.70     2.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     01.41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  2,872.80   718.20     4.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     01.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  7,820.40   651.70    12.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     01.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  4,978.00   497.80    10.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     01.41.02.0390

  2,128.00   133.00    16.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
םולב "טיילרוא" 0011/2 תכרעמ שארל ןורא     01.41.02.0405
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  6,650.00 3,325.00     2.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     01.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  3,800.00 3,800.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      

473,114.25 20.14.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

009/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     009 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

473,114.25 מהעברה      
      
      
םולב "טיילרוא" 0461/2 תכרעמ שארל ןורא     01.41.02.0415
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  4,750.00 4,750.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     01.41.02.0420
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  7,600.00 3,800.00     2.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
2/1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     01.41.02.0425
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 1      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  5,700.00 5,700.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     01.41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  7,125.00 7,125.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
תרצות  CD-8 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     01.41.02.0455
,ןעטמ ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ      
את ןיפולחל וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ      
ןוראב ,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
לע הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה      
רושיא ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ      

 28,500.00 9,500.00     3.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח  
      
CD-61 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     01.41.02.0460
ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמ הנגה ןוראב      
ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ לע      

 11,400.00 11,400.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     01.41.02.0470

  9,975.00   332.50    30.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
548,164.25 20.14.10 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
010/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     010 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

548,164.25 מהעברה      
      
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     01.41.02.0500

  5,016.00   313.50    16.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     01.41.02.0505

  1,330.00   332.50     4.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
הנגה ללוכ טרפ יפל 1" רטוקב תוסיו תדוקנ     01.41.02.0510

    380.00   380.00     1.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  זגראב  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     01.41.02.0525

  3,562.50 1,187.50     3.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     01.41.02.0530

 12,540.00 1,567.50     8.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
570,992.75 2.14 קרפ 20.14.10 כ"הס  

      
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.10 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     01.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

  1,284.00     4.28   300.00 .'וכו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
      
      

  1,284.00 30.14.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

011/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     011 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,284.00 מהעברה      
      
      
תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד     01.41.03.0050
ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש      
איצמהל שי .םנודל ב"וק 02 לש תומכב      
טסופמוקה קפס לש  יוטיחה לע רושיא      
טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל וריבעהלו      
עוציבל שרדנה לכ ללוכ ריחמה .רתאל      
ירמוחו םיינכמ םילכב שומיש ןוגכ הדובעה      

    855.00     2.85   300.00 .ןושיד ר"מ   
      
טפסופ רפוס םרג 08 לש תומכב דוסי ןושיד     01.41.03.0055
ריחמה .םנודל ירולכ ןגלשא ג"ק 001 ו םנודל      
שומיש ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ      

    855.00     2.85   300.00 . הענצהו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
:N בכרה לעב סמת יטיא ימיכ ןשד  תפסות     01.41.03.0060
    K:P הייחמצה גוסל שארמ רשואמו עודי  
ע"ש וא ןיערגה לש "ןירגיטלומ" גוסמ שרדנה      

    570.00     1.90   300.00 .םנודל ג"ק 05 / ר"מל םרג 05 לש תומכב ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     01.41.03.0110

 18,240.00    15.20 1,200.00 .תיקש וא  ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      
36 עזג רטוק - 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     01.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

161,880.00   456.00   355.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ 'חי   
      
- 9 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     01.41.03.0175
הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ 36 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
27 חפנב לכיממ .םיפנע 3 םומינימ ,הפיו      

117,800.00   589.00   200.00 .ריחמ ותואבעקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
,ןולא( 9 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     01.41.03.0200

 30,400.00   152.00   200.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
ןז יוצמ רמת גוסמ לקד ץע תעיטנו הקפסא     01.41.03.0240
עזג הבוג ,טרפמ יפל ןאש תיב קמעמ ינאיח      
תופעתסהל דעו עקרק ינפמ דודמ 'מ 0.4      

 68,400.00 4,560.00    15.00 .תופכה 'חי   
      

400,284.00 30.14.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

012/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     012 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

400,284.00 מהעברה      
      
      
םיקיתע " רלפמזקא" תיז יצע תעיטנו הקפסא     01.41.03.0260

 57,475.00 5,225.00    11.00 .לוצ 02 לעמ רטוק , רוחש עזג . 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     01.41.03.0280

    570.00     1.90   300.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
458,329.00 העיטנו ןוניג 30.14.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,035,976.95 היקשה תודובע 14.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

013/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     013 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.10 ק ר פ       
      
1.24 ק ר פ  10.24.10 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      

1.24 קרפ 10.24.10 כ"הס            
      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.10 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
.רונתב      
      
תנעשמ םע "קפא" םגד ץעו ןוטב לספס     01.42.02.9006
וא "אכירא םחש" ,0221 ט"קמ ,די דעסמו      

382,720.80 2,174.55   176.00 תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,ע"וש 'חי   
      
,תנעשמ ילב "קפא" םגד ץעו ןוטב לספס     01.42.02.9007
ללוכ ,ע"וש וא "אכירא םחש" ,6121 ט"קמ      

318,014.40 1,806.90   176.00 תוינכתה יפלו ןוגיעו דוסי 'חי   
700,735.20 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.10 כ"הס  

      
ב כ ר ל  ם י מ ו ס ח מ  30.24.10 ק ר פ  ת ת       
      
דומע" םגד ,ןבאמ בכרל םוסחמ דומע     01.42.03.9000
וא "ןייטשרקא" תרבח לש 7 א"כ "םוסחמ      
,תתוסמ ירכרוכ ןווגב ,938166 ט"קמ ,ע"וש      

150,502.80   817.95   184.00 .ןרציה י"פעו עקרקב ןטובמ ןגועמ 'חי   
150,502.80 בכרל םימוסחמ 30.24.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
014/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     014 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.10 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     01.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרצי תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

191,276.80 1,086.80   176.00 .תוינכתה יפלו 'חי   
191,276.80 תויזרבו םינותפשא 40.24.10 כ"הס  

      
ם י י נ פ ו א  י נ ק ת מ  50.24.10 ק ר פ  ת ת       
      
ךרואב ,םוינימולאמ "הלריפס" םיינפוא ןקתמ     01.42.05.9000
ללוכ "אכירא םחש" לש 4894 ט"קמ 'מ 22.1      

 18,468.00 1,539.00    12.00 .תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיעו דוסי 'חי   
 18,468.00 םיינפוא ינקתמ 50.24.10 כ"הס  

      
ה מ כ ח  ת ר ו ש ק ת  70.24.10 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ תכתממ המכח תרושקת דומע     01.42.07.9000
,)חותיפ סלפממ( מ"ס 55 הבוגבו 01" רטוקב      
ללוכ ,רונתב עובצ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
בותיכ םע דומעל ןגועמ תכתממ ןטק טלש      
םע ןוטב תקיצי י"ע ןוגיע ,"תרושקת ןודומע"      
םינפ לא תרושקת יטנמלא תלחשהו םיצוק      
עוציבל דע תוינכתה יפח הנקתה ,דומעה      

 14,250.00   285.00    50.00 םלשומ 'חי   
 14,250.00 המכח תרושקת 70.24.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,075,232.80 ץוח טוהיר 24.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

015/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     015 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.10 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.10 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
'מ 2 הבוגבו 'מ 01.1 בחורב שפשיפ רעש     01.44.01.0070
תאולימ םע לזרב תרגסמ ,רונתב עובצו ןוולוגמ      
ןוילע לעונ םייטורח םיריצ ללוכ תכתורמ תשר      
. .עקרקב ןטובמו ןגועמ.היילת לוענמו ןותחתו      
יפל לועפתל רעשו םימ למג ביבס תוחיטב רדג      

  2,529.76 2,529.76     1.00 .דיגאת תויחנה 'חי   
      
,הדלפ תכתממ ,העסמ לובגב ,תוחיטב הקעמ     01.44.01.9000
עובצו ןוולוגמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב      

 22,942.50   327.75    70.00 .תוינכתה יפל ,ןוגיעו דוסי ללוכ ,רונתב רטמ   
      
ןוולג ןוולוגמ ,מ"ס 021 הבוגב תכתמ הקעמ     01.44.01.9002
,תיטטס ורטקלא הקבאב ,רונתב עובצו םח      
,ע"וש וא "רובמט" לש roodtuo תמגודכ      
םינווג ללוכ( לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
הטזור ,םולהי חודיקב ןוגיע ללוכ )םיילאטמ      

  3,753.50   375.35    10.00 תוינכתה יפל ,דוסי וא תוקטלפ ,ןוגיעה יוסיכל רטמ   
      
0.2 הבוגב לזרב ידומע םע תכתורמ תשר רדג     01.44.01.9100
וא ריק שארל ןגועמ רונתב עובצו ןוולוגמ 'מ      
. טרפ יפל ןוטב תפצרב / המדאב תודוסי םע      
יפל לועפתל רעשו םימ למג ביבס תוחיטב רדג      

 20,212.20   336.87    60.00 דיגאת תויחנה רטמ   
 49,437.96 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 49,437.96 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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016/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     016 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15.10 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.15.10 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ      
      
וא ר"מ 002 דע חטש :הרדגה -לבגומ חטש      
קודיה ןפוא וא/ו רטמ 4 מ ןטק חטשה בחורש      
. תדחוימ השירד י"פע      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה םוסרפ      
      
םורל םיסכמ סלפמ תמאתה תללוכ הדובעה      
תפלחה ,םיאת יוקינו הפישח ,יפוס טלפסא      
"ךרוצה תדימב תורקתו םיסכמ      

תורעה 10.15.10 כ"הס            
      
- ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  01.15.10 ק ר פ  ת ת       
ם י ש י ב כ       
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     01.51.10.0110

  7,647.50     6.65 1,150.00 . קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      
תיתשת ,עצמ( תוכרדמו םישיבכ הנבמ קוריפ     01.51.10.0120
.הריהז הריפחב מ"ס 08 דע יבועב )יולימו      

  3,277.50    14.25   230.00 .2 קרפ תת האר ק"מב הדידמל הריפח רובע ר"מ   
      
      

 10,925.00 01.15.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

017/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     017 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,925.00 מהעברה      
      
      

  2,622.00    11.40   230.00 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  01.51.10.0130
      
תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     01.51.10.0150

  3,082.00    13.40   230.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
תוברל דומע לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     01.51.10.0170

 11,930.10    51.87   230.00 .קוליסו יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ 'חי   
      
םידומע ינש לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     01.51.10.0180
יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ תוברל      

  6,321.60   105.36    60.00 .קוליסו 'חי   
      
לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     01.51.10.0190

 28,473.25   438.05    65.00 .הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש רטוק 'חי   
      
תבשות ללוכ תרוקיב תחוש הסכמ תפלחה     01.51.10.0200
04 שיבכ תבשותו הסכמל םימייק )תעבט(      

 23,177.75   927.11    25.00 .מ"ס 06 רטוקב ןוט 'חי   
      
תבשות ללוכ תרוקיב תחוש הסכמ תפלחה     01.51.10.0210
04 שיבכ תבשותו הסכמל םימייק )תעבט(      

 21,087.75   843.51    25.00 .מ"ס 05 רטוקב ןוט 'חי   
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     01.51.10.0220

  9,488.25   379.53    25.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     01.51.10.0330

 17,100.00    14.25 1,200.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      

 51,300.00     1.90 27,000.00 .טלפסא אוטאיט ר"מ  01.51.10.0340
      
קזוח לעב מ"נחב( MSLC גוסמ ןוטבמ יולימ     01.51.10.0390

 34,195.25   297.35   115.00 .והשלכ לדוגב םיאת ףקיהב )הובג ק"מ   
      
לעב מ"נחב( MSLC ןוטבמ  והשלכ יולימ     01.51.10.0400

 31,901.00   277.40   115.00 .ב"ויכו םיללחב ,תולעתב )הובג קזוח ק"מ   
      
.מ"ס 51 דע יבועב טלפסא יחטשמ קוריפ     01.51.10.0495

 11,400.00     9.50 1,200.00 .קוליסו יוניפ ללוכ ר"מ   
      
      
      

263,003.95 01.15.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

018/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     018 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

263,003.95 מהעברה      
      
      
מ"ס 5-1 יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     01.51.10.0520
וניה ריחמה .קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל      

160,425.00     7.13 22,500.00 .ר"מ 000,1 דע חטשל ר"מ   
423,428.95 םישיבכ - הנכה תודובע 01.15.10 כ"הס  

      
ם י ש י ב כ  - ם י ע צ מ  03.15.10 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     01.51.30.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

475,190.00   115.90 4,100.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
לש 'סקמ יבועב תובכשב רזופמ  ימוקמ יולימ     01.51.30.0090

 19,304.00    15.20 1,270.00 ,רקובמ קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 ק"מ   
494,494.00 םישיבכ - םיעצמ 03.15.10 כ"הס  

      
ם י ש י ב כ  - ז ו ק י נ  06.15.10 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     01.51.60.0032

376,101.00   341.91 1,100.00 .'מ 0.2 דע קמועב 4 גרד רטמ   
      
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     01.51.60.0664
רוח םע מ"ס 041 הבוגב מ"ס 87/84 םינפ      
ןמפלוו לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל      
לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא      
תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכ      

 83,478.15 1,855.07    45.00 .984 י"ת 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     01.51.60.0668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

 89,700.80 1,601.80    56.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
רוביחל ,הפש ןבאו תשר םע ישאר ןטלוק     01.51.60.0669

 34,200.00 2,850.00    12.00 DM-5 תמגודכ דצ לכמ רוניצ 'חי   
      
רוביחל ,הפש ןבא אלל תשר םע ישאר ןטלוק     01.51.60.0670

 45,600.00 2,850.00    16.00 DM-52 תמגודכ דצ לכמ רוניצ 'חי   
      
      
      
      

629,079.95 06.15.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

019/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     019 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

629,079.95 מהעברה      
      
      
הפש ןבאל דומצ אל ינוניב ישאר ןטלוק     01.51.60.0680
םע מ"ס 011 הבוגב 67/73 םינפ תודימב      
לש DM-12 תמגוד ןוטבמ 04 רוניצל רוח      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזרבמ  

 53,960.00 1,686.25    32.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ אל ידדצ ןטלוק     01.51.60.0684
לש DM-22 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 67/73      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ  ע"ש וא ןמפלוו      
    052Cםיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזרבמ  

 72,832.32 1,517.34    48.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
את ללוכ תינכות י"פע חטש ןטלוק     01.51.60.0689
תורוגחו פרפיר חטשמ,הנוילע הכבס,ןוטבמ      

 57,000.00 4,750.00    12.00 ןוטב 'חי   
      
תקצימ הפש ןבא רובע ןטלוק ריחמל תפסות     01.51.60.0708
םגד העסימהמ מ"ס 51 הבוגב לזרב      

 29,126.05   253.27   115.00 'פמוק 09-LT-ZM ע"ש וא ןמפלוו לש.  
841,998.32 םישיבכ - זוקינ 06.15.10 כ"הס  

      
ם י ש י ב כ  ט ו ל י ש ו  ן ו מ י ס  09.15.10 ק ר פ  ת ת       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     01.51.90.0030

 49,647.00   165.49   300.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     01.51.90.0040

 46,342.80   128.73   360.00 .דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     01.51.90.0050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

 14,326.00     2.47 5,800.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     01.51.90.0060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52 דע      

  7,372.00    18.43   400.00 .)וטנ העיבצ ר"מ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     01.51.90.0070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

 11,704.00    20.90   560.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

129,391.80 09.15.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

020/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     020 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

129,391.80 מהעברה      
      
      

    275.50    27.55    10.00 .דדוב ץח תעיבצ 'חי  01.51.90.0080
      

    171.50    34.30     5.00 .לופכ ץח תעיבצ 'חי  01.51.90.0090
      

 22,154.00     4.18 5,300.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  01.51.90.0110
      
3( ףוצרק תועצמאב םימייק עבצ יווק תקיחמ     01.51.90.0135

 19,665.00    19.00 1,035.00 .)מ"מ ר"מ   
171,657.80 םישיבכ טולישו ןומיס 09.15.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,931,579.07 חותיפו םישיבכ 15.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

021/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     021 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ
םישיבכ - טלפסא תודובע 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש י ב כ  - ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25.10 ק ר פ       
      
ם י ש י ב כ  ט ל פ ס א  01.25.10 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     01.52.10.0090

 44,175.00    29.45 1,500.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     01.52.10.0100

164,625.50    29.45 5,590.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 52 צ"את     01.52.10.0105

227,525.00    23.75 9,580.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     01.52.10.0110

 98,207.20    34.58 2,840.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 7 יבועב 52 צ"את     01.52.10.0130

379,559.60    39.62 9,580.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 7 יבועב 52 צ"את     01.52.10.0140

503,174.00    39.62 12,700.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב 52 צ"את     01.52.10.0150

 49,210.00   246.05   200.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב 52 צ"את     01.52.10.0260

 49,590.00   247.95   200.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
      
טלפסאמ םיהבגומ םייאו םיליבש,תוכרדמ     01.52.10.0320
סג טגרגא םע מ"ס 3 יבועב 5.21 צ"את      

 88,777.50    19.95 4,450.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
1,604,843.80 םישיבכ טלפסא 01.25.10 כ"הס  

      
י ק ש י מ ו  ם י י ו פ י צ  02.25.10 ק ר פ  ת ת       
ם י ש י ב כ  - ת ו ר ב ח ת ה       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     01.52.20.0010

 20,520.00     1.52 13,500.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     01.52.20.0025

 45,474.00     1.43 31,800.00 ר''מ/רטיל 5.0 לש ר"מ   
      
      
      
      

 65,994.00 02.25.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

022/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     022 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ
םישיבכ - טלפסא תודובע 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 65,994.00 מהעברה      
      
      
שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     01.52.20.0040

181,830.00    20.90 8,700.00 .רוסינ ללוכ רטמ   
247,824.00 םישיבכ - תורבחתה יקשימו םייופיצ 02.25.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,852,667.80 םישיבכ - טלפסא תודובע 25.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

023/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     023 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.10 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.10 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     01.90.01.0001

 28,500.00 28,500.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 28,500.00 םיצע תרואת 10.09.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 28,500.00 םיצע תרואת 09.10 כ"הס  
13,714,235.50 יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
024/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     024 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.20 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
לש חטשב ףוציר תואמגוד השעי ןלבק לכ      
רוב ,ףוציר ,הפש ןבא - ר"מ 03 מ תחפי      
ינפל ,חקפמה תארוה יפל - םוחית ןבא ,הליתש      
םירמוחה תנמזה      
      
)תודיחי 4( 8/08/08 תודימב םיכנל הינח ןבא     02.40.01.0380
,םיסלפמ תאוושה ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
,הינח ביתנ ףוצירו הכרדמ ףוצירל המאתה      

  3,535.90   353.59    10.00 'פמוק תוינכתה יפלו טלפמוק לכה  
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     02.40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

 12,707.20   133.76    95.00 .)ןבל ןווגב( דוסי ר"מ   
      
םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     02.40.01.0410
תמגודכ ןבל ןווג תוברל מ"ס 6/02/02      

 20,081.10   257.45    78.00 .ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ   
      
תובכש ןבאמ ,מ"ס 05 בחורב ,ףוציר ספ     02.40.01.9000
5 יבועב ,תדבועמו תרסונמ "ימר" תיעבט      
יפל ,ןוטב דוסי ללוכ ,רתויב קדה םוקמב ,מ"ס      

  6,227.25   249.09    25.00 תוינכתה רטמ   
      
      
      
      
      
      

 42,551.45 10.04.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

025/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     025 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 42,551.45 מהעברה      
      
      
,תיעבט ,החוטש ,תובכש ןבאב ףוציר     02.40.01.9001
,רתויב קדה םוקמב ,מ"ס 5 יבועב ,תינוגילופ      
תבכש ללוכ ,בהבהצ 'זב ןווגב תונוש תודימב      
דוביע .תוינכתה יפל ,טנמצ לוח וא לוחו טיט      
לבקל שי ,םישגנומו םיקלח ויהי ןבאה ינפ      

261,280.40   210.71 1,240.00 .תושיגנה ץעוי רושיא ר"מ   
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     02.40.01.9002
םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ לכב "ןועבט"      
)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה תריחב יפל      
לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות      
בוליש ,םיקשימ יולימ תיתשתה תנכה ,טנמצ      
םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו םינווג      
םינטק םיחטשב ,לגועמב ,תותשקב      
הפולח( תוינכתה יפלו טלפמוק לכה ,תועוצרבו      

3,769,360.00   134.62 28,000.00 )תומכהמ %05 - ר"מ   
      
לש "עוביר" גוסמ תוימורט םינבאב ףוציר     02.40.01.9004
יבועב 03/03 תודימב ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
,טנמצ לוח תבכש ללוכ ,רופא ןווגב ,מ"ס 7      

832,200.00   114.00 7,300.00 .תוינכתה יפל ר"מ   
      
תודימב "2 א"ת קבח" םגד תופצרמ     02.40.01.9005
תרבח לש 4242 ט"קמ .מ"ס 04*04*6      
ללוכ ,ןוטסרקא רמגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      

 51,300.00   205.20   250.00 .תוינכתהו ןרציה תויחנה יפל ,טיט תבכש 'חי   
      
ןבא" ללוכ ,5.1/5.1 תודימב ,ץע םוחית     02.40.01.9006
םוחית ינבא תודיחי 4 ,"ץעל המוג םוחית      
יתשו ,3142 ט"קמ ,מ"ס 09/02/01 תודימב      
"ץעל המוג םוחית ןבאל ךיראמ" תודיחי      
,)לעפמב ךותיח ללוכ( 05/02/01 תודימב      
,"עוש וא "ןייטשרקא" לש 0001322 ט"קמ      
תייחנה יפלו ןוטב דוסי ללוכ ,ירכרוכ ןווגב      

204,250.00   408.50   500.00 'פמוק .תוינכתהו ןרציה  
      
      
      
      
      
      
      

5,160,941.85 10.04.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

026/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     026 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

5,160,941.85 מהעברה      
      
      
ןבא" ללוכ ,5.2/0.1 תודימב ,ץע םוחית     02.40.01.9007
םוחית ינבא תודיחי 4 ,"ץעל המוג םוחית      
יתשו ,3142 ט"קמ ,מ"ס 05/02/01 תודימב      
"ץעל המוג םוחית ןבאל ךיראמ" תודיחי      
,)לעפמב ךותיח ללוכ( 05/02/01 תודימב      
,"עוש וא "ןייטשרקא" לש 0001322 ט"קמ      
תייחנה יפלו ןוטב דוסי ללוכ ,ירכרוכ ןווגב      

217,550.00   475.00   458.00 'פמוק .תוינכתהו ןרציה  
      
תודימב  ,הזאפ ילב ,תימורט ןג ןבא     02.40.01.9010
1722 ט"קמ ,רופא ןווגב ,02/001/01      

152,304.00    45.60 3,340.00 תוינכתה יפל ,ע"וש וא "ןייטשרקא" רטמ   
      
תודימב )קבח( םוחית טנמלא םגד תפצרמ     02.40.01.9012
תרבח לש 148166 ט"קמ ,מ"ס 04*02*01      
ללוכ ,ןוטסרקא רמגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      

 12,825.00   142.50    90.00 תוינכתהו ןרציה תויחנה יפל טיט תבכש 'חי   
      
תודימב ,)הינחה ביתנ הצקב( רבעמ ןבא     02.40.01.9018
לש 0402 ט"קמ ,רופא ןווגב ,מ"ס 51/05/32      
,ןוטב דוסי ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא" תרבח      

206,862.50    63.65 3,250.00 .תוינכתה יפל רטמ   
      
תודימב ,הזאפ םע תימורט ןג ןבא     02.40.01.9019
0622 ט"קמ ,רופא ןווגב 02/001/01      

 60,648.00    45.60 1,330.00 תוינכתה יפל ,ע"וש וא "ןייטשרקא" רטמ   
      
הדימב קר ,תובוחר ףוצירל תפסונ הפולח      
ףיעסב תטרופמ ןימזמה ידי לע שרדיו      
תא ףילחי הז ףיעסב שומיש .0509.10.04      
יפל בשוחיו 2009.10.04 ףיעסב שומישה      
.."ףיעסב עיפומה הדיחיה ריחמ      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5,811,131.35 10.04.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

027/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     027 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

5,811,131.35 מהעברה      
      
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     02.40.01.9050
לכב "דתי" ןבא 05% םע בולישב "ןבלמ" ןבא      
תריחב יפל םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ      
תרצות לכה ,)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה      
,טנמצ-לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םינווג בוליש ,םיקשימ יולימ ,תיתשתה תנכה      
,תותשקב םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו      
לכה .תועוצרבו םינטק םיחטשב לגועמב      
הפולח( תוינכתה יפלו טלפמוק      

 13,300.00   133.00   100.00 ) ר"מ   
5,824,431.35 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.20 כ"הס  

      
ם י ש י ב כ  ח ו ת י פ  01.04.20 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     02.40.10.0180
,02/01 ,תינבלמ גוסמ ,רופא ספסוחמ רמגב      

1,078,800.00    71.92 15,000.00 .תינכת יפל ע"וש וא 02/02 ר"מ   
      
)'חי 4 ( מ"ס  8/08/08 םיכנל היינח ןבא     02.40.10.0380

 65,025.60   353.40   184.00 'פמוק .ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ  
      
גנוטיא תמגודכ מ"ס  04/04 םיכנל היינח ןבא     02.40.10.0390

 20,102.00   109.25   184.00 .)'חי 1 ( ע"ש וא 'חי   
      
81/04/05 תודימב  תודימב בכרל הילע ןבא     02.40.10.0560
שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע      

 83,362.50   118.75   702.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש רטמ   
      
תודימב 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     02.40.10.0610
ןיב שרפהה( ,מ"ס 51/52/03 , 71/52/52      
.)מ"ס 51 שיבכה רושימל הכרדמה רושימ      

 13,372.20    96.90   138.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה רטמ   
      
תודימב 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     02.40.10.0620
ריחמה .)ל"נכ( ,מ"ס 51/05/03 , 71/05/52      

 10,881.30    78.85   138.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ רטמ   
      
תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     02.40.10.0640
.)ל"נכ( ,מ"ס 51/001/03 , 71/001/52      

502,075.00    66.50 7,550.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה רטמ   
      
      

1,773,618.60 01.04.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

028/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     028 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,773,618.60 מהעברה      
      
      
ללוכ,מ"ס 001/51/32 תודימב רבעמ ןבא     02.40.10.0645

207,309.00    57.00 3,637.00 ןוטב בגו תבשות רטמ   
      
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     02.40.10.0650
תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה .מ"ס 32/001/32      

203,205.00    71.25 2,852.00 .ןוטב רטמ   
      
העונת יאל 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     02.40.10.0660
דוסי ללוכ ריחמה  .מ"ס 32/52/32 תודימב      

 12,690.48    91.96   138.00 .ןוטב תנעשמו רטמ   
      
העונת יאל 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     02.40.10.0670
דוסי ללוכ ריחמה  .מ"ס 32/05/32 תודימב      

  9,112.14    66.03   138.00 .ןוטב תנעשמו רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     02.40.10.0700

353,218.36    45.98 7,682.00 .ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה .רופא רטמ   
      
תודימב המורט תיעופיש וד/דח  הלעת ןבא     02.40.10.0760
דוסי ללוכ ריחמה .רופא ןווגב מ"ס 01/05/03      

126,981.18    60.99 2,082.00 .ןוטב תנעשמו רטמ   
2,686,134.76 םישיבכ חותיפ 01.04.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8,510,566.11 רתאה חותיפ 04.20 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

029/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     029 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  14.20 ק ר פ       
      
1.14 ק ר פ  10.14.20 ק ר פ  ת ת       
      
לש תומכב ר"מ 052 לעמ םיחטשל טסופמוק     02.41.01.0011

 26,647.50   142.50   187.00 םנודל ק"מ 02-כ ק"מ   
      
תימוקמה המדאל תמאתומו תאבומ  ןג תמדא     02.41.01.0013

140,980.00    50.35 2,800.00 חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     02.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      

 30,604.00    10.93 2,800.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   
198,231.50 1.14 קרפ 10.14.20 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.20 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

  4,275.00     9.50   450.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  02.41.02.0055
      

 48,165.00    12.35 3,900.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  02.41.02.0065
      

 35,910.00    13.30 2,700.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  02.41.02.0070
      

 29,260.00    19.00 1,540.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  02.41.02.0075
      

 23,275.00    23.75   980.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  02.41.02.0080
      

 11,970.00    26.60   450.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  02.41.02.0085
      
      

152,855.00 20.14.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

030/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     030 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

152,855.00 מהעברה      
      
      

  1,938.00    32.30    60.00 . 6 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  02.41.02.0090
      

  8,882.50    16.15   550.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  02.41.02.0137
      

  2,280.00    19.00   120.00 . 61 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  02.41.02.0138
      

  2,660.00    33.25    80.00 . 61 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  02.41.02.0140
      

  3,420.00    38.00    90.00 . 61 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  02.41.02.0141
      

  8,550.00    47.50   180.00 . 61 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  02.41.02.0142
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     02.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

111,720.00     5.70 19,600.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     02.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

  2,375.00     4.75   500.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

 30,856.00    38.00   812.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  02.41.02.0160
      

  2,090.00    52.25    40.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  02.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

  4,275.00    28.50   150.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  02.41.02.0190
      

253,080.00    42.75 5,920.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  02.41.02.0200
      

 70,395.00    90.25   780.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  02.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     02.41.02.0235

  6,412.50    42.75   150.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     02.41.02.0240

  7,315.00    66.50   110.00 12.5. רטמ   
      
      

669,104.00 20.14.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

031/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     031 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

669,104.00 מהעברה      
      
      
גרדב מ"מ 002 וא 8" רטוקב .C.V.P לוורש     02.41.02.0245

  7,600.00    95.00    80.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     02.41.02.0255

  8,645.00   123.50    70.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     02.41.02.0265
רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ ללוכ      

  2,090.00   104.50    20.00 .ומוקמל ריטממה 'חי   
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     02.41.02.0270
היקשהה תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

  1,710.00    85.50    20.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
      

  1,520.00    38.00    40.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  02.41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     02.41.02.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

 16,096.80 5,365.60     3.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
הרטמהו ףוטפטל 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     02.41.02.0315
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמינש,רטמורדיה      
תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש/י.ר.א      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו דוקיפ ימל      

  4,312.05 4,312.05     1.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ גוסמ  
      
      

711,077.85 20.14.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

032/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     032 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

711,077.85 מהעברה      
      
      
הרטמהו ףוטפטל 1" רטוקב תכרעמ שאר     02.41.02.0320
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזבאו,הייזרבו דוקיפ      

  5,749.40 2,874.70     2.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     02.41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  8,618.40   718.20    12.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     02.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

 10,427.20   651.70    16.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     02.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  6,969.20   497.80    14.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     02.41.02.0390

  3,192.00   133.00    24.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
םולב "טיילרוא" 0011/2 תכרעמ שארל ןורא     02.41.02.0405
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  6,650.00 3,325.00     2.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     02.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  3,800.00 3,800.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      

756,484.05 20.14.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

033/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     033 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

756,484.05 מהעברה      
      
      
םולב "טיילרוא" 0461/2 תכרעמ שארל ןורא     02.41.02.0415
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

 14,250.00 4,750.00     3.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     02.41.02.0420
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  7,600.00 3,800.00     2.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
2/1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     02.41.02.0425
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 1      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  5,700.00 5,700.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     02.41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

 14,250.00 7,125.00     2.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
תרצות  CD-8 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     02.41.02.0455
,ןעטמ ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ      
את ןיפולחל וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ      
ןוראב ,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
לע הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה      
רושיא ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ      

 28,500.00 9,500.00     3.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח  
      
CD-61 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     02.41.02.0460
ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמ הנגה ןוראב      
ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ לע      

 34,200.00 11,400.00     3.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
      
      

860,984.05 20.14.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

034/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     034 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

860,984.05 מהעברה      
      
      
תרצות טניריא גוסמ תיטוחלא הצק תדיחי     02.41.02.0465
תרושקת ללוכ ,ךרע הווש וא הלורוטומ      
תקיצי לע IV-0 ןוגימ ןורא ,תונטנא ,הלופכ      
ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא ללוכ ,ןוטב      

 42,750.00 42,750.00     1.00 'פמוק .למשחה  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     02.41.02.0470

 15,960.00   332.50    48.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     02.41.02.0500

 11,913.00   313.50    38.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     02.41.02.0505

  4,987.50   332.50    15.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
הנגה ללוכ טרפ יפל 1" רטוקב תוסיו תדוקנ     02.41.02.0510

    760.00   380.00     2.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  זגראב  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     02.41.02.0525

  9,500.00 1,187.50     8.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     02.41.02.0530

 15,675.00 1,567.50    10.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
962,529.55 2.14 קרפ 20.14.20 כ"הס  

      
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
      
      

30.14.20 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

035/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     035 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     02.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

 39,988.04     4.28 9,343.00 .'וכו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד     02.41.03.0050
ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש      
איצמהל שי .םנודל ב"וק 02 לש תומכב      
טסופמוקה קפס לש  יוטיחה לע רושיא      
טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל וריבעהלו      
עוציבל שרדנה לכ ללוכ ריחמה .רתאל      
ירמוחו םיינכמ םילכב שומיש ןוגכ הדובעה      

 26,627.55     2.85 9,343.00 .ןושיד ר"מ   
      
טפסופ רפוס םרג 08 לש תומכב דוסי ןושיד     02.41.03.0055
ריחמה .םנודל ירולכ ןגלשא ג"ק 001 ו םנודל      
שומיש ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ      

 26,627.55     2.85 9,343.00 . הענצהו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
:N בכרה לעב סמת יטיא ימיכ ןשד  תפסות     02.41.03.0060
    K:P הייחמצה גוסל שארמ רשואמו עודי  
ע"ש וא ןיערגה לש "ןירגיטלומ" גוסמ שרדנה      

 17,751.70     1.90 9,343.00 .םנודל ג"ק 05 / ר"מל םרג 05 לש תומכב ר"מ   
      
לכימ , 3 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     02.41.03.0100

 85,203.60     7.60 11,211.00 .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     02.41.03.0110

397,632.00    15.20 26,160.00 .תיקש וא  ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      
רטיל 01 - 6 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     02.41.03.0130

  6,384.00    45.60   140.00 .לכימ חפנ 'חי   
      
36 עזג רטוק - 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     02.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

221,160.00   456.00   485.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ 'חי   
821,374.44 30.14.20 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
036/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     036 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

821,374.44 מהעברה      
      
      
- 9 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     02.41.03.0175
הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ 36 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
27 חפנב לכיממ .םיפנע 3 םומינימ ,הפיו      

189,658.00   589.00   322.00 .ריחמ ותואבעקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
,ןולא( 9 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     02.41.03.0200

 48,944.00   152.00   322.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
ןז יוצמ רמת גוסמ לקד ץע תעיטנו הקפסא     02.41.03.0240
עזג הבוג ,טרפמ יפל ןאש תיב קמעמ ינאיח      
תופעתסהל דעו עקרק ינפמ דודמ 'מ 0.4      

 45,600.00 4,560.00    10.00 .תופכה 'חי   
      
םיקיתע " רלפמזקא" תיז יצע תעיטנו הקפסא     02.41.03.0260

 88,825.00 5,225.00    17.00 .לוצ 02 לעמ רטוק , רוחש עזג . 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     02.41.03.0280

 17,751.70     1.90 9,343.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
1,212,153.14 העיטנו ןוניג 30.14.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,372,914.19 היקשה תודובע 14.20 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

037/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     037 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.20 ק ר פ       
      
1.24 ק ר פ  10.24.20 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      

1.24 קרפ 10.24.20 כ"הס            
      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.20 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
תנעשמ םע "קפא" םגד ץעו ןוטב לספס     02.42.02.9006
וא "אכירא םחש" ,0221 ט"קמ ,די דעסמו      

 76,109.25 2,174.55    35.00 תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,ע"וש 'חי   
      
,תנעשמ ילב "קפא" םגד ץעו ןוטב לספס     02.42.02.9007
ללוכ ,ע"וש וא "אכירא םחש" ,6121 ט"קמ      

 63,241.50 1,806.90    35.00 תוינכתה יפלו ןוגיעו דוסי 'חי   
139,350.75 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.20 כ"הס  

      
ב כ ר ל  ם י מ ו ס ח מ  30.24.20 ק ר פ  ת ת       
      
דומע" םגד ,ןבאמ בכרל םוסחמ דומע     02.42.03.9000
וא "ןייטשרקא" תרבח לש 7 א"כ "םוסחמ      
,תתוסמ ירכרוכ ןווגב ,938166 ט"קמ ,ע"וש      

 71,979.60   817.95    88.00 .ןרציה י"פעו עקרקב ןטובמ ןגועמ 'חי   
 71,979.60 בכרל םימוסחמ 30.24.20 כ"הס  

      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.20 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     02.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרצי תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

 76,076.00 1,086.80    70.00 .תוינכתה יפלו 'חי   
 76,076.00 תויזרבו םינותפשא 40.24.20 כ"הס  

      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
038/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     038 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י נ פ ו א  י נ ק ת מ  50.24.20 ק ר פ  ת ת       
      
ךרואב ,םוינימולאמ "הלריפס" םיינפוא ןקתמ     02.42.05.9000
ללוכ "אכירא םחש" לש 4894 ט"קמ 'מ 22.1      

 18,468.00 1,539.00    12.00 .תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיעו דוסי 'חי   
 18,468.00 םיינפוא ינקתמ 50.24.20 כ"הס  

      
ה מ כ ח  ת ר ו ש ק ת  70.24.20 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ תכתממ המכח תרושקת דומע     02.42.07.9000
,)חותיפ סלפממ( מ"ס 55 הבוגבו 01" רטוקב      
ללוכ ,רונתב עובצ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
בותיכ םע דומעל ןגועמ תכתממ ןטק טלש      
םע ןוטב תקיצי י"ע ןוגיע ,"תרושקת ןודומע"      
םינפ לא תרושקת יטנמלא תלחשהו םיצוק      
עוציבל דע תוינכתה יפח הנקתה ,דומעה      

 14,250.00   285.00    50.00 םלשומ 'חי   
 14,250.00 המכח תרושקת 70.24.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

320,124.35 ץוח טוהיר 24.20 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

039/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     039 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.20 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.20 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
'מ 2 הבוגבו 'מ 01.1 בחורב שפשיפ רעש     02.44.01.0070
תאולימ םע לזרב תרגסמ ,רונתב עובצו ןוולוגמ      
ןוילע לעונ םייטורח םיריצ ללוכ תכתורמ תשר      
.עקרקב ןטובמו ןגועמ.היילת לוענמו ןותחתו      
יפל לועפתל רעשו םימ למג ביבס תוחיטב רדג      

  2,529.76 2,529.76     1.00 דיגאת תויחנה 'חי   
      
,הדלפ תכתממ ,העסמ לובגב ,תוחיטב הקעמ     02.44.01.9000
עובצו ןוולוגמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב      

  9,177.00   327.75    28.00 .תוינכתה יפל ,ןוגיעו דוסי ללוכ ,רונתב רטמ   
      
)היחמצל הנגה הקעמ( תכתממ ךומנ הקעמ     02.44.01.9001
לכל 'מ 5.1 לש תודש ךרואבו מ"ס 54 הבוגב      
יבועב ךלפו 5.1" רטוקב הדלפ רוניצמ ,רתויה      
יפל ןווגב ,רונתב םיעובצו םינוולוגמ ,מ"ס 1      

 16,910.00   169.10   100.00 .ןגועמ ,לכירדאה תריחב רטמ   
      
ןוולג ןוולוגמ ,מ"ס 021 הבוגב תכתמ הקעמ     02.44.01.9002
,תיטטס ורטקלא הקבאב ,רונתב עובצו םח      
,ע"וש וא "רובמט" לש roodtuo תמגודכ      
םינווג ללוכ( לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
הטזור ,םולהי חודיקב ןוגיע ללוכ )םיילאטמ      

 10,509.80   375.35    28.00 תוינכתה יפל ,דוסי וא תוקטלפ ,ןוגיעה יוסיכל רטמ   
      
0.2 הבוגב לזרב ידומע םע תכתורמ תשר רדג     02.44.01.9100
וא ריק שארל ןגועמ רונתב עובצו ןוולוגמ 'מ      
. טרפ יפל ןוטב תפצרב / המדאב תודוסי םע      
יפל לועפתל רעשו םימ למג ביבס תוחיטב רדג      

 20,212.20   336.87    60.00 דיגאת תויחנה רטמ   
 59,338.76 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

 59,338.76 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.20 כ"הס  
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040/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     040 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15.20 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.15.20 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ      
      
וא ר"מ 002 דע חטש :הרדגה -לבגומ חטש      
קודיה ןפוא וא/ו רטמ 4 מ ןטק חטשה בחורש      
. תדחוימ השירד י"פע      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה םוסרפ      
      
םורל םיסכמ סלפמ תמאתה תללוכ הדובעה      
תפלחה ,םיאת יוקינו הפישח ,יפוס טלפסא      
"ךרוצה תדימב תורקתו םיסכמ      

תורעה 10.15.20 כ"הס            
      
- ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  01.15.20 ק ר פ  ת ת       
ם י ש י ב כ       
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     02.51.10.0110

  5,353.25     6.65   805.00 . קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      
תיתשת ,עצמ( תוכרדמו םישיבכ הנבמ קוריפ     02.51.10.0120
.הריהז הריפחב מ"ס 08 דע יבועב )יולימו      

  2,294.25    14.25   161.00 .2 קרפ תת האר ק"מב הדידמל הריפח רובע ר"מ   
      
      

  7,647.50 01.15.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

041/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     041 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,647.50 מהעברה      
      
      

  1,835.40    11.40   161.00 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  02.51.10.0130
      
תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     02.51.10.0150

  2,157.40    13.40   161.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
תוברל דומע לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     02.51.10.0160

  8,351.07    51.87   161.00 .קוליסו יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ 'חי   
      
םידומע ינש לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     02.51.10.0180
יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ תוברל      

  4,214.40   105.36    40.00 .קוליסו 'חי   
      
לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     02.51.10.0190

 20,150.30   438.05    46.00 .הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש רטוק 'חי   
      
תבשות ללוכ תרוקיב תחוש הסכמ תפלחה     02.51.10.0200
04 שיבכ תבשותו הסכמל םימייק )תעבט(      

 14,833.76   927.11    16.00 .מ"ס 06 רטוקב ןוט 'חי   
      
תבשות ללוכ תרוקיב תחוש הסכמ תפלחה     02.51.10.0210
04 שיבכ תבשותו הסכמל םימייק )תעבט(      

 13,496.16   843.51    16.00 .מ"ס 05 רטוקב ןוט 'חי   
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     02.51.10.0220

  6,072.48   379.53    16.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     02.51.10.0330

 11,471.25    14.25   805.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      

 78,470.00     1.90 41,300.00 .טלפסא אוטאיט ר"מ  02.51.10.0340
      
קזוח לעב מ"נחב( MSLC גוסמ ןוטבמ יולימ     02.51.10.0390

 24,085.35   297.35    81.00 .והשלכ לדוגב םיאת ףקיהב )הובג ק"מ   
      
לעב מ"נחב( MSLC ןוטבמ  והשלכ יולימ     02.51.10.0400

 22,469.40   277.40    81.00 .ב"ויכו םיללחב ,תולעתב )הובג קזוח ק"מ   
      
.מ"ס 51 דע יבועב טלפסא יחטשמ קוריפ     02.51.10.0495

  7,647.50     9.50   805.00 .קוליסו יוניפ ללוכ ר"מ   
      
      
      

222,901.97 01.15.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

042/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     042 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

222,901.97 מהעברה      
      
      
מ"ס 5-1 יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     02.51.10.0520
וניה ריחמה .קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל      

263,810.00     7.13 37,000.00 .ר"מ 000,1 דע חטשל ר"מ   
486,711.97 םישיבכ - הנכה תודובע 01.15.20 כ"הס  

      
ם י ש י ב כ  - ם י ע צ מ  03.15.20 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     02.51.30.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

611,140.70   115.90 5,273.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
לש 'סקמ יבועב תובכשב רזופמ  ימוקמ  יולימ     02.51.30.0090
יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02      

 13,984.00    15.20   920.00 15 קרפ- יללכה טרפמב שרדנה ק"מ   
625,124.70 םישיבכ - םיעצמ 03.15.20 כ"הס  

      
ם י ש י ב כ  - ז ו ק י נ  06.15.20 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     02.51.60.0032

444,824.91   341.91 1,301.00 .'מ 0.2 דע קמועב 4 גרד רטמ   
      
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     02.51.60.0664
רוח םע מ"ס 041 הבוגב מ"ס 87/84 םינפ      
ןמפלוו לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל      
לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא      
תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכ      

122,434.62 1,855.07    66.00 .984 י"ת 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     02.51.60.0668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

123,338.60 1,601.80    77.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
רוביחל ,הפש ןבאו תשר םע ישאר ןטלוק     02.51.60.0669

 34,200.00 2,850.00    12.00 DM-5 תמגודכ דצ לכמ רוניצ 'חי   
      
רוביחל ,הפש ןבא אלל תשר םע ישאר ןטלוק     02.51.60.0670

  8,550.00 2,850.00     3.00 DM-52 תמגודכ דצ לכמ רוניצ 'חי   
      
      
      

733,348.13 06.15.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

043/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     043 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

733,348.13 מהעברה      
      
      
הפש ןבאל דומצ אל ינוניב ישאר ןטלוק     02.51.60.0680
םע מ"ס 011 הבוגב 67/73 םינפ תודימב      
לש DM-12 תמגוד ןוטבמ 04 רוניצל רוח      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזרבמ  

 72,508.75 1,686.25    43.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ אל ידדצ ןטלוק     02.51.60.0684
לש DM-22 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 67/73      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ  ע"ש וא ןמפלוו      
    052Cםיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזרבמ  

 65,245.62 1,517.34    43.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
את ללוכ תינכות י"פע חטש ןטלוק     02.51.60.0689
תורוגחו פרפיר חטשמ,הנוילע הכבס,ןוטבמ      

 57,000.00 4,750.00    12.00 ןוטב 'חי   
      
תקצימ הפש ןבא רובע ןטלוק ריחמל תפסות     02.51.60.0708
םגד העסימהמ מ"ס 51 הבוגב לזרב      

 39,003.58   253.27   154.00 'פמוק 09-LT-ZM ע"ש וא ןמפלוו לש.  
967,106.08 םישיבכ - זוקינ 06.15.20 כ"הס  

      
- ט ו ל י ש ו  ן ו מ י ס  09.15.20 ק ר פ  ת ת       
ם י ש י ב כ       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     02.51.90.0030

 31,112.12   165.49   188.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     02.51.90.0040

 29,607.90   128.73   230.00 .דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     02.51.90.0050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

 15,314.00     2.47 6,200.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     02.51.90.0060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52 דע      

    645.05    18.43    35.00 .)וטנ העיבצ ר"מ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     02.51.90.0070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

  8,360.00    20.90   400.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
 85,039.07 09.15.20 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
044/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     044 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 85,039.07 מהעברה      
      
      

    275.50    27.55    10.00 .דדוב ץח תעיבצ 'חי  02.51.90.0080
      

     34.30    34.30     1.00 .לופכ ץח תעיבצ 'חי  02.51.90.0090
      

 22,404.80     4.18 5,360.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  02.51.90.0110
      
3( ףוצרק תועצמאב םימייק עבצ יווק תקיחמ     02.51.90.0135

 19,000.00    19.00 1,000.00 .)מ"מ ר"מ   
126,753.67 םישיבכ - טולישו ןומיס 09.15.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,205,696.42 חותיפו םישיבכ 15.20 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

045/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     045 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
םישיבכ - טלפסא תודובע 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש י ב כ  - ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25.20 ק ר פ       
      
ם י ש י ב כ  - ט ל פ ס א  10.25.20 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     02.52.01.0090

 85,994.00    29.45 2,920.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     02.52.01.0100

214,396.00    29.45 7,280.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 52 צ"את     02.52.01.0105

554,087.50    23.75 23,330.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     02.52.01.0110

 11,411.40    34.58   330.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 7 יבועב 52 צ"את     02.52.01.0130

924,334.60    39.62 23,330.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 7 יבועב 52 צ"את     02.52.01.0140

536,454.80    39.62 13,540.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב 52 צ"את     02.52.01.0150

 49,210.00   246.05   200.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב 52 צ"את     02.52.01.0160

 49,590.00   247.95   200.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
      
טלפסאמ םיהבגומ םייאו םיליבש,תוכרדמ     02.52.01.0320
סג טגרגא םע מ"ס 3 יבועב 5.21 צ"את      

 28,448.70    19.95 1,426.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
2,453,927.00 םישיבכ - טלפסא 10.25.20 כ"הס  

      
י ק ש י מ ו  ם י י ו פ י צ  02.25.20 ק ר פ  ת ת       
ם י ש י ב כ  - ת ו ר ב ח ת ה       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     02.52.20.0010

 21,584.00     1.52 14,200.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     02.52.20.0025

 82,582.50     1.43 57,750.00 ר''מ/רטיל 5.0 לש ר"מ   
      
      
      
      

104,166.50 02.25.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

046/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     046 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
םישיבכ - טלפסא תודובע 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

104,166.50 מהעברה      
      
      
שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     02.52.20.0040

188,100.00    20.90 9,000.00 .רוסינ ללוכ רטמ   
292,266.50 םישיבכ - תורבחתה יקשימו םייופיצ 02.25.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,746,193.50 םישיבכ - טלפסא תודובע 25.20 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

047/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     047 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.20 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.20 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     02.90.01.0001

 28,500.00 28,500.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 28,500.00 םיצע תרואת 10.09.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 28,500.00 םיצע תרואת 09.20 כ"הס  
16,243,333.33 יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
048/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     048 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.30 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.30 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
לש חטשב ףוציר תואמגוד השעי ןלבק לכ      
רוב ,ףוציר ,הפש ןבא - ר"מ 03 מ תחפי      
ינפל ,חקפמה תארוה יפל - םוחית ןבא ,הליתש      
םירמוחה תנמזה      
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     03.40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

 16,987.52   133.76   127.00 .)ןבל ןווגב( דוסי ר"מ   
      
םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     03.40.01.0410
תמגודכ ןבל ןווג תוברל מ"ס 6/02/02      

 24,972.65   257.45    97.00 .ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ   
      
תובכש ןבאמ ,מ"ס 05 בחורב ,ףוציר ספ     03.40.01.9000
5 יבועב ,תדבועמו תרסונמ "ימר" תיעבט      
יפל ,ןוטב דוסי ללוכ ,רתויב קדה םוקמב ,מ"ס      

 14,447.22   249.09    58.00 תוינכתה רטמ   
      
,תיעבט ,החוטש ,תובכש ןבאב ףוציר     03.40.01.9001
,רתויב קדה םוקמב ,מ"ס 5 יבועב ,תינוגילופ      
תבכש ללוכ ,בהבהצ 'זב ןווגב תונוש תודימב      
דוביע .תוינכתה יפל ,טנמצ לוח וא לוחו טיט      
לבקל שי ,םישגנומו םיקלח ויהי ןבאה ינפ      

141,175.70   210.71   670.00 .תושיגנה ץעוי רושיא ר"מ   
      
      
      
      

197,583.09 10.04.30 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

049/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     049 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

197,583.09 מהעברה      
      
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     03.40.01.9002
םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ לכב "ןועבט"      
)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה תריחב יפל      
לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות      
בוליש ,םיקשימ יולימ תיתשתה תנכה ,טנמצ      
םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו םינווג      
םינטק םיחטשב ,לגועמב ,תותשקב      
הפולח( תוינכתה יפלו טלפמוק לכה ,תועוצרבו      

3,984,752.00   134.62 29,600.00 )תומכהמ %05 - ר"מ   
      
לש "עוביר" גוסמ תוימורט םינבאב ףוציר     03.40.01.9004
יבועב 03/03 תודימב ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
,טנמצ לוח תבכש ללוכ ,רופא ןווגב ,מ"ס 7      

672,600.00   114.00 5,900.00 .תוינכתה יפל ר"מ   
      
תודימב "2 א"ת קבח" םגד תופצרמ     03.40.01.9005
תרבח לש 4242 ט"קמ .מ"ס 04*04*6      
ללוכ ,ןוטסרקא רמגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      

 54,378.00   205.20   265.00 .תוינכתהו ןרציה תויחנה יפל ,טיט תבכש 'חי   
      
ןבא" ללוכ ,5.1/5.1 תודימב ,ץע םוחית     03.40.01.9006
םוחית ינבא תודיחי 4 ,"ץעל המוג םוחית      
יתשו ,3142 ט"קמ ,מ"ס 09/02/01 תודימב      
"ץעל המוג םוחית ןבאל ךיראמ" תודיחי      
,)לעפמב ךותיח ללוכ( 05/02/01 תודימב      
,"עוש וא "ןייטשרקא" לש 0001322 ט"קמ      
תייחנה יפלו ןוטב דוסי ללוכ ,ירכרוכ ןווגב      

156,455.50   408.50   383.00 'פמוק .תוינכתהו ןרציה  
      
ןבא" ללוכ ,5.2/0.1 תודימב ,ץע םוחית     03.40.01.9007
םוחית ינבא תודיחי 4 ,"ץעל המוג םוחית      
יתשו ,3142 ט"קמ ,מ"ס 05/02/01 תודימב      
"ץעל המוג םוחית ןבאל ךיראמ" תודיחי      
,)לעפמב ךותיח ללוכ( 05/02/01 תודימב      
"ץעל המוג םוחית ןבאל ךיראמ" תודיחי יתשו      
לש 0001322 ט"קמ ,001/02/01 תודימב      
דוסי ללוכ ,ירכרוכ ןווגב ,"עוש וא "ןייטשרקא"      

199,500.00   475.00   420.00 'פמוק .תוינכתהו ןרציה תייחנה יפלו ןוטב  
      
תודימב  ,הזאפ ילב ,תימורט ןג ןבא     03.40.01.9010
1722 ט"קמ ,רופא ןווגב ,02/001/01      

139,080.00    45.60 3,050.00 תוינכתה יפל ,ע"וש וא "ןייטשרקא" רטמ   
5,404,348.59 10.04.30 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
050/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     050 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

5,404,348.59 מהעברה      
      
      
תודימב )קבח( םוחית טנמלא םגד תפצרמ     03.40.01.9012
תרבח לש 148166 ט"קמ ,מ"ס 04*02*01      
ללוכ ,ןוטסרקא רמגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      

 18,354.00   142.50   128.80 תוינכתהו ןרציה תויחנה יפל טיט תבכש 'חי   
      
תודימב ,)הינחה ביתנ הצקב( רבעמ ןבא     03.40.01.9018
לש 0402 ט"קמ ,רופא ןווגב ,מ"ס 51/05/32      
,ןוטב דוסי ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא" תרבח      

199,288.15    63.65 3,131.00 .תוינכתה יפל רטמ   
      
תודימב ,הזאפ םע תימורט ןג ןבא     03.40.01.9019
0622 ט"קמ ,רופא ןווגב 02/001/01      

299,409.60    45.60 6,566.00 תוינכתה יפל ,ע"וש וא "ןייטשרקא" רטמ   
      
הדימב קר ,תובוחר ףוצירל תפסונ הפולח      
ףיעסב תטרופמ ןימזמה ידי לע שרדיו      
תא ףילחי הז ףיעסב שומיש .0509.10.04      
יפל בשוחיו 2009.10.04 ףיעסב שומישה      
.."ףיעסב עיפומה הדיחיה ריחמ      
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     03.40.01.9050
לכב "דתי" ןבא 05% םע בולישב "ןבלמ" ןבא      
תריחב יפל םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ      
תרצות לכה ,)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה      
,טנמצ-לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םינווג בוליש ,םיקשימ יולימ ,תיתשתה תנכה      
,תותשקב םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו      
לכה .תועוצרבו םינטק םיחטשב לגועמב      
%05 - הפולח( תוינכתה יפלו טלפמוק      

 13,300.00   133.00   100.00 )תומכהמ ר"מ   
5,934,700.34 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.30 כ"הס  

      
ם י ש י ב כ  ח ו ת י פ  01.04.30 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     03.40.10.0180
,02/01 ,תינבלמ גוסמ ,רופא ספסוחמ רמגב      

1,294,560.00    71.92 18,000.00 .תינכת יפל ע"וש וא 02/02 ר"מ   
      
)'חי 4 ( מ"ס  8/08/08 םיכנל היינח ןבא     03.40.10.0380

 56,897.40   353.40   161.00 'פמוק .ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ  
      
      

1,351,457.40 01.04.30 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

051/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     051 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,351,457.40 מהעברה      
      
      
גנוטיא תמגודכ מ"ס  04/04 םיכנל היינח ןבא     03.40.10.0390

 17,589.25   109.25   161.00 .)'חי 1 ( ע"ש וא 'חי   
      
81/04/05 תודימב  תודימב בכרל הילע ןבא     03.40.10.0560
שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע      

 76,475.00   118.75   644.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש רטמ   
      
תודימב 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     03.40.10.0610
ןיב שרפהה( ,מ"ס 51/52/03 , 71/52/52      
.)מ"ס 51 שיבכה רושימל הכרדמה רושימ      

 15,600.90    96.90   161.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה רטמ   
      
תודימב 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     03.40.10.0620
ריחמה .)ל"נכ( ,מ"ס 51/05/03 , 71/05/52      

 12,694.85    78.85   161.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ רטמ   
      
תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     03.40.10.0640
.)ל"נכ( ,מ"ס 51/001/03 , 71/001/52      

520,030.00    66.50 7,820.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה רטמ   
      
ללוכ,מ"ס 001/51/32 תודימב רבעמ ןבא     03.40.10.0645

196,650.00    57.00 3,450.00 ןוטב בגו תבשות רטמ   
      
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     03.40.10.0650
תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה .מ"ס 32/001/32      

219,592.50    71.25 3,082.00 .ןוטב רטמ   
      
העונת יאל 'מ 4/1 ךרואב המורט הפש ןבא     03.40.10.0660
דוסי ללוכ ריחמה  .מ"ס 32/52/32 תודימב      

 14,805.56    91.96   161.00 .ןוטב תנעשמו רטמ   
      
העונת יאל 'מ 2/1 ךרואב המורט הפש ןבא     03.40.10.0670
דוסי ללוכ ריחמה  .מ"ס 32/05/32 תודימב      

 10,630.83    66.03   161.00 .ןוטב תנעשמו רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     03.40.10.0700

779,361.00    45.98 16,950.00 .ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה .רופא רטמ   
      
תודימב המורט תיעופיש וד/דח  הלעת ןבא     03.40.10.0760
דוסי ללוכ ריחמה .רופא ןווגב מ"ס 01/05/03      

 98,193.90    60.99 1,610.00 .ןוטב תנעשמו רטמ   
3,313,081.19 םישיבכ חותיפ 01.04.30 כ"הס  
9,247,781.53 רתאה חותיפ 04.30 כ"הס  

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
052/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     052 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  14.30 ק ר פ       
      
1.14 ק ר פ  10.14.30 ק ר פ  ת ת       
      
לש תומכב ר"מ 052 לעמ םיחטשל טסופמוק     03.41.01.0011

 39,045.00   142.50   274.00 םנודל ק"מ 02-כ ק"מ   
      
תימוקמה המדאל תמאתומו תאבומ ןג תמדא     03.41.01.0013

206,938.50    50.35 4,110.00 חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     03.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      

 44,922.30    10.93 4,110.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   
290,905.80 1.14 קרפ 10.14.30 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.30 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

  5,320.00     9.50   560.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  03.41.02.0055
      

 85,215.00    12.35 6,900.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  03.41.02.0065
      

 61,446.00    13.30 4,620.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  03.41.02.0070
      

 91,200.00    19.00 4,800.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  03.41.02.0075
      

 43,937.50    23.75 1,850.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  03.41.02.0080
      

 19,152.00    26.60   720.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  03.41.02.0085
      
      

306,270.50 20.14.30 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

053/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     053 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

306,270.50 מהעברה      
      
      

  1,938.00    32.30    60.00 . 6 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  03.41.02.0090
      

  9,044.00    16.15   560.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  03.41.02.0137
      

    380.00    19.00    20.00 . 61 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  03.41.02.0138
      

  3,325.00    33.25   100.00 . 61 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  03.41.02.0140
      

  2,280.00    38.00    60.00 . 61 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  03.41.02.0141
      

  8,550.00    47.50   180.00 . 61 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  03.41.02.0142
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     03.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

159,030.00     5.70 27,900.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     03.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

  2,850.00     4.75   600.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

 38,456.00    38.00 1,012.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  03.41.02.0160
      

  2,612.50    52.25    50.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  03.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

  5,700.00    28.50   200.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  03.41.02.0190
      

302,670.00    42.75 7,080.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  03.41.02.0200
      

 77,615.00    90.25   860.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  03.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     03.41.02.0235

 11,970.00    42.75   280.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     03.41.02.0240

  7,980.00    66.50   120.00 12.5. רטמ   
      
      

940,671.00 20.14.30 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

054/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     054 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

940,671.00 מהעברה      
      
      
גרדב מ"מ 002 וא 8" רטוקב .C.V.P לוורש     03.41.02.0245

  8,550.00    95.00    90.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     03.41.02.0255

 11,115.00   123.50    90.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     03.41.02.0265
רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ ללוכ      

  3,135.00   104.50    30.00 .ומוקמל ריטממה 'חי   
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     03.41.02.0270
היקשהה תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

  2,565.00    85.50    30.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
      

  2,280.00    38.00    60.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  03.41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     03.41.02.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

 10,731.20 5,365.60     2.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
הרטמהו ףוטפטל 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     03.41.02.0315
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמינש,רטמורדיה      
תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש/י.ר.א      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו דוקיפ ימל      

  4,312.05 4,312.05     1.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ גוסמ  
      
      

983,359.25 20.14.30 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

055/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     055 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

983,359.25 מהעברה      
      
      
הרטמהו ףוטפטל 1" רטוקב תכרעמ שאר     03.41.02.0320
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזבאו,הייזרבו דוקיפ      

  8,624.10 2,874.70     3.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     03.41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  8,618.40   718.20    12.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     03.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  9,123.80   651.70    14.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     03.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  7,964.80   497.80    16.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     03.41.02.0390

  4,256.00   133.00    32.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
םולב "טיילרוא" 0011/2 תכרעמ שארל ןורא     03.41.02.0405
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  9,975.00 3,325.00     3.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     03.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  7,600.00 3,800.00     2.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      

1,039,521.35 20.14.30 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

056/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     056 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,039,521.35 מהעברה      
      
      
םולב "טיילרוא" 0461/2 תכרעמ שארל ןורא     03.41.02.0415
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  4,750.00 4,750.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     03.41.02.0420
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

 11,400.00 3,800.00     3.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
2/1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     03.41.02.0425
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 1      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  5,700.00 5,700.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     03.41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

 14,250.00 7,125.00     2.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
תרצות  CD-8 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     03.41.02.0455
,ןעטמ ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ      
את ןיפולחל וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ      
ןוראב ,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
לע הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה      
רושיא ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ      

 28,500.00 9,500.00     3.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח  
      
CD-61 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     03.41.02.0460
ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמ הנגה ןוראב      
ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ לע      

 34,200.00 11,400.00     3.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     03.41.02.0470

 15,960.00   332.50    48.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
1,154,281.35 20.14.30 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
057/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     057 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,154,281.35 מהעברה      
      
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     03.41.02.0500

 11,286.00   313.50    36.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     03.41.02.0505

  6,317.50   332.50    19.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
הנגה ללוכ טרפ יפל 1" רטוקב תוסיו תדוקנ     03.41.02.0510

  1,140.00   380.00     3.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  זגראב  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     03.41.02.0525

 11,875.00 1,187.50    10.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     03.41.02.0530

 18,810.00 1,567.50    12.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
1,203,709.85 2.14 קרפ 20.14.30 כ"הס  

      
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.30 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     03.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

 58,636.00     4.28 13,700.00 .'וכו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
      
      

 58,636.00 30.14.30 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

058/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     058 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 58,636.00 מהעברה      
      
      
תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד     03.41.03.0050
ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש      
איצמהל שי .םנודל ב"וק 02 לש תומכב      
טסופמוקה קפס לש  יוטיחה לע רושיא      
טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל וריבעהלו      
עוציבל שרדנה לכ ללוכ ריחמה .רתאל      
ירמוחו םיינכמ םילכב שומיש ןוגכ הדובעה      

 39,045.00     2.85 13,700.00 .ןושיד ר"מ   
      
טפסופ רפוס םרג 08 לש תומכב דוסי ןושיד     03.41.03.0055
ריחמה .םנודל ירולכ ןגלשא ג"ק 001 ו םנודל      
שומיש ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ      

 39,045.00     2.85 13,700.00 . הענצהו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
:N בכרה לעב סמת יטיא ימיכ ןשד  תפסות     03.41.03.0060
    K:P הייחמצה גוסל שארמ רשואמו עודי  
ע"ש וא ןיערגה לש "ןירגיטלומ" גוסמ שרדנה      

 26,030.00     1.90 13,700.00 .םנודל ג"ק 05 / ר"מל םרג 05 לש תומכב ר"מ   
      
לכימ , 3 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     03.41.03.0100

124,944.00     7.60 16,440.00 .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     03.41.03.0110

583,072.00    15.20 38,360.00 .תיקש וא  ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      
רטיל 01 - 6 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     03.41.03.0130

  9,348.00    45.60   205.00 .לכימ חפנ 'חי   
      
36 עזג רטוק - 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     03.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

300,960.00   456.00   660.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ 'חי   
      
- 9 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     03.41.03.0175
הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ 36 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
27 חפנב לכיממ .םיפנע 3 םומינימ ,הפיו      

259,749.00   589.00   441.00 .ריחמ ותואבעקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
,ןולא( 9 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     03.41.03.0200

 67,032.00   152.00   441.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
1,507,861.00 30.14.30 קרפ תתב הרבעהל
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059/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     059 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,507,861.00 מהעברה      
      
      
ןז יוצמ רמת גוסמ לקד ץע תעיטנו הקפסא     03.41.03.0240
עזג הבוג ,טרפמ יפל ןאש תיב קמעמ ינאיח      
תופעתסהל דעו עקרק ינפמ דודמ 'מ 0.4      

 50,160.00 4,560.00    11.00 .תופכה 'חי   
      
םיקיתע " רלפמזקא" תיז יצע תעיטנו הקפסא     03.41.03.0260

 57,475.00 5,225.00    11.00 .לוצ 02 לעמ רטוק , רוחש עזג . 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     03.41.03.0280

 26,030.00     1.90 13,700.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
1,641,526.00 העיטנו ןוניג 30.14.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3,136,141.65 היקשה תודובע 14.30 כ"הס  
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060/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     060 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.30 ק ר פ       
      
1.24 ק ר פ  10.24.30 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      

1.24 קרפ 10.24.30 כ"הס            
      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.30 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
תנעשמ םע "קפא" םגד ץעו ןוטב לספס     03.42.02.9006
וא "אכירא םחש" ,0221 ט"קמ ,די דעסמו      

 71,760.15 2,174.55    33.00 תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,ע"וש 'חי   
      
,תנעשמ ילב "קפא" םגד ץעו ןוטב לספס     03.42.02.9007
ללוכ ,ע"וש וא "אכירא םחש" ,6121 ט"קמ      

 59,627.70 1,806.90    33.00 תוינכתה יפלו ןוגיעו דוסי 'חי   
131,387.85 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.30 כ"הס  

      
ב כ ר ל  ם י מ ו ס ח מ  30.24.30 ק ר פ  ת ת       
      
דומע" םגד ,ןבאמ בכרל םוסחמ דומע     03.42.03.9000
וא "ןייטשרקא" תרבח לש 7 א"כ "םוסחמ      
,תתוסמ ירכרוכ ןווגב ,938166 ט"קמ ,ע"וש      

104,697.60   817.95   128.00 .ןרציה י"פעו עקרקב ןטובמ ןגועמ 'חי   
104,697.60 בכרל םימוסחמ 30.24.30 כ"הס  

      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.30 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     03.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרצי תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

 65,208.00 1,086.80    60.00 .תוינכתה יפלו 'חי   
 65,208.00 תויזרבו םינותפשא 40.24.30 כ"הס  

      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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061/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     061 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י נ פ ו א  י נ ק ת מ  50.24.30 ק ר פ  ת ת       
      
ךרואב ,םוינימולאמ "הלריפס" םיינפוא ןקתמ     03.42.05.9000
ללוכ "אכירא םחש" לש 4894 ט"קמ 'מ 22.1      

 15,390.00 1,539.00    10.00 .תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיעו דוסי 'חי   
 15,390.00 םיינפוא ינקתמ 50.24.30 כ"הס  

      
ה מ כ ח  ת ר ו ש ק ת  70.24.30 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ תכתממ המכח תרושקת דומע     03.42.07.9000
,)חותיפ סלפממ( מ"ס 55 הבוגבו 01" רטוקב      
ללוכ ,רונתב עובצ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
בותיכ םע דומעל ןגועמ תכתממ ןטק טלש      
םע ןוטב תקיצי י"ע ןוגיע ,"תרושקת ןודומע"      
םינפ לא תרושקת יטנמלא תלחשהו םיצוק      
עוציבל דע תוינכתה יפח הנקתה ,דומעה      

 14,250.00   285.00    50.00 םלשומ 'חי   
 14,250.00 המכח תרושקת 70.24.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

330,933.45 ץוח טוהיר 24.30 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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062/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     062 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.30 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.30 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
'מ 2 הבוגבו 'מ 01.1 בחורב שפשיפ רעש     03.44.01.0070
תאולימ םע לזרב תרגסמ ,רונתב עובצו ןוולוגמ      
ןוילע לעונ םייטורח םיריצ ללוכ תכתורמ תשר      
.עקרקב ןטובמו ןגועמ.היילת לוענמו ןותחתו      
יפל לועפתל רעשו םימ למג ביבס תוחיטב רדג      

  2,529.76 2,529.76     1.00 דיגאת תויחנה 'חי   
      
,הדלפ תכתממ ,העסמ לובגב ,תוחיטב הקעמ     03.44.01.9000
עובצו ןוולוגמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב      

 13,110.00   327.75    40.00 .תוינכתה יפל ,ןוגיעו דוסי ללוכ ,רונתב רטמ   
      
)היחמצל הנגה הקעמ( תכתממ ךומנ הקעמ     03.44.01.9001
לכל 'מ 5.1 לש תודש ךרואבו מ"ס 54 הבוגב      
יבועב ךלפו 5.1" רטוקב הדלפ רוניצמ ,רתויה      
יפל ןווגב ,רונתב םיעובצו םינוולוגמ ,מ"ס 1      

 16,910.00   169.10   100.00 .ןגועמ ,לכירדאה תריחב רטמ   
      
ןוולג ןוולוגמ ,מ"ס 021 הבוגב תכתמ הקעמ     03.44.01.9002
,תיטטס ורטקלא הקבאב ,רונתב עובצו םח      
,ע"וש וא "רובמט" לש roodtuo תמגודכ      
םינווג ללוכ( לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
הטזור ,םולהי חודיקב ןוגיע ללוכ )םיילאטמ      

 15,014.00   375.35    40.00 תוינכתה יפל ,דוסי וא תוקטלפ ,ןוגיעה יוסיכל רטמ   
      
0.2 הבוגב לזרב ידומע םע תכתורמ תשר רדג     03.44.01.9100
וא ריק שארל ןגועמ רונתב עובצו ןוולוגמ 'מ      
טרפ יפל ןוטב תפצרב / המדאב תודוסי םע      
לועפתל רעשו םימ למג ביבס תוחיטב רדג.      

 20,212.20   336.87    60.00 דיגאת תויחנה יפל רטמ   
 67,775.96 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

 67,775.96 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.30 כ"הס  
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063/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     063 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15.30 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.15.30 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ      
      
וא ר"מ 002 דע חטש :הרדגה -לבגומ חטש      
קודיה ןפוא וא/ו רטמ 4 מ ןטק חטשה בחורש      
. תדחוימ השירד י"פע      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה םוסרפ      
      
םורל םיסכמ סלפמ תמאתה תללוכ הדובעה      
תפלחה ,םיאת יוקינו הפישח ,יפוס טלפסא      
"ךרוצה תדימב תורקתו םיסכמ      

תורעה 10.15.30 כ"הס            
      
- ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  01.15.30 ק ר פ  ת ת       
ם י ש י ב כ       
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     03.51.10.0110

  5,353.25     6.65   805.00 . קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      
תיתשת ,עצמ( תוכרדמו םישיבכ הנבמ קוריפ     03.51.10.0120
.הריהז הריפחב מ"ס 08 דע יבועב )יולימו      

  2,294.25    14.25   161.00 .2 קרפ תת האר ק"מב הדידמל הריפח רובע ר"מ   
      
      

  7,647.50 01.15.30 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

064/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     064 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,647.50 מהעברה      
      
      

  1,835.40    11.40   161.00 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  03.51.10.0130
      
תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     03.51.10.0150

  2,157.40    13.40   161.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
תוברל דומע לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     03.51.10.0170

  8,351.07    51.87   161.00 .קוליסו יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ 'חי   
      
םידומע ינש לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     03.51.10.0180
יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ תוברל      

  4,214.40   105.36    40.00 .קוליסו 'חי   
      
לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     03.51.10.0190

 20,150.30   438.05    46.00 .הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש רטוק 'חי   
      
תבשות ללוכ תרוקיב תחוש הסכמ תפלחה     03.51.10.0200
04 שיבכ תבשותו הסכמל םימייק )תעבט(      

 14,833.76   927.11    16.00 .מ"ס 06 רטוקב ןוט 'חי   
      
תבשות ללוכ תרוקיב תחוש הסכמ תפלחה     03.51.10.0210
04 שיבכ תבשותו הסכמל םימייק )תעבט(      

 13,496.16   843.51    16.00 .מ"ס 05 רטוקב ןוט 'חי   
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     03.51.10.0220

  6,072.48   379.53    16.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     03.51.10.0330

 11,471.25    14.25   805.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      

 71,250.00     1.90 37,500.00 .טלפסא אוטאיט ר"מ  03.51.10.0340
      
קזוח לעב מ"נחב( MSLC גוסמ ןוטבמ יולימ     03.51.10.0390

 24,085.35   297.35    81.00 .והשלכ לדוגב םיאת ףקיהב )הובג ק"מ   
      
לעב מ"נחב( MSLC ןוטבמ  והשלכ יולימ     03.51.10.0400

 22,469.40   277.40    81.00 .ב"ויכו םיללחב ,תולעתב )הובג קזוח ק"מ   
      
.מ"ס 51 דע יבועב טלפסא יחטשמ קוריפ     03.51.10.0495

  7,647.50     9.50   805.00 .קוליסו יוניפ ללוכ ר"מ   
      
      
      

215,681.97 01.15.30 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

065/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     065 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

215,681.97 מהעברה      
      
      
מ"ס 5-1 יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     03.51.10.0520
וניה ריחמה .קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל      

222,456.00     7.13 31,200.00 .ר"מ 000,1 דע חטשל ר"מ   
438,137.97 םישיבכ - הנכה תודובע 01.15.30 כ"הס  

      
ם י ש י ב כ  - ם י ע צ מ  03.15.30 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     03.51.30.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

693,082.00   115.90 5,980.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     03.51.30.0090
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      
דע )קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ- יללכה      

 13,984.00    15.20   920.00 .ק"מ 00,10 ק"מ   
707,066.00 םישיבכ - םיעצמ 03.15.30 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  - ז ו ק י נ  06.15.30 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     03.51.60.0032

526,883.31   341.91 1,541.00 .'מ 0.2 דע קמועב 4 גרד רטמ   
      
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     03.51.60.0664
רוח םע מ"ס 041 הבוגב מ"ס 87/84 םינפ      
ןמפלוו לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל      
לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא      
תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכ      

144,695.46 1,855.07    78.00 .984 י"ת 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     03.51.60.0668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

115,329.60 1,601.80    72.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
רוביחל ,הפש ןבאו תשר םע ישאר ןטלוק     03.51.60.0669

 91,200.00 2,850.00    32.00 DM-5 תמגודכ דצ לכמ רוניצ 'חי   
      
רוביחל ,הפש ןבא אלל תשר םע ישאר ןטלוק     03.51.60.0670

 42,750.00 2,850.00    15.00 DM-52 תמגודכ דצ לכמ רוניצ 'חי   
920,858.37 06.15.30 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
066/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     066 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

920,858.37 מהעברה      
      
      
הפש ןבאל דומצ אל ינוניב ישאר ןטלוק     03.51.60.0680
םע מ"ס 011 הבוגב 67/73 םינפ תודימב      
לש DM-12 תמגוד ןוטבמ 04 רוניצל רוח      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזרבמ  

 50,587.50 1,686.25    30.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ אל ידדצ ןטלוק     03.51.60.0684
לש DM-22 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 67/73      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ  ע"ש וא ןמפלוו      
    052Cםיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזרבמ  

 68,280.30 1,517.34    45.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
את ללוכ תינכות י"פע חטש ןטלוק     03.51.60.0689
תורוגחו פרפיר חטשמ,הנוילע הכבס,ןוטבמ      

 57,000.00 4,750.00    12.00 ןוטב 'חי   
      
תקצימ הפש ןבא רובע ןטלוק ריחמל תפסות     03.51.60.0708
םגד העסימהמ מ"ס 51 הבוגב לזרב      

 55,972.67   253.27   221.00 'פמוק 09-LT-ZM ע"ש וא ןמפלוו לש.  
1,152,698.84 םיעצמ - זוקינ 06.15.30 כ"הס  

      
ם י ש י ב כ  ט ו ל י ש ו  ן ו מ י ס  09.15.30 ק ר פ  ת ת       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     03.51.90.0030

 28,960.75   165.49   175.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     03.51.90.0040

 28,964.25   128.73   225.00 .דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     03.51.90.0050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

 24,453.00     2.47 9,900.00 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     03.51.90.0060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52 דע      

  1,843.00    18.43   100.00 .)וטנ העיבצ ר"מ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     03.51.90.0070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

  6,270.00    20.90   300.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

 90,491.00 09.15.30 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

067/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     067 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 90,491.00 מהעברה      
      
      

    964.25    27.55    35.00 .דדוב ץח תעיבצ 'חי  03.51.90.0080
      

    171.50    34.30     5.00 .לופכ ץח תעיבצ 'חי  03.51.90.0090
      

 40,964.00     4.18 9,800.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  03.51.90.0110
      
3( ףוצרק תועצמאב םימייק עבצ יווק תקיחמ     03.51.90.0135

 19,000.00    19.00 1,000.00 .)מ"מ ר"מ   
151,590.75 םישיבכ טולישו ןומיס 09.15.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,449,493.56 חותיפו םישיבכ 15.30 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

068/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     068 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ
םישיבכ - טלפסא תודובע 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש י ב כ  - ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25.30 ק ר פ       
      
ם י ש י ב כ  - ט ל פ ס א  10.25.30 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     03.52.01.0090

 80,104.00    29.45 2,720.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     03.52.01.0100

209,095.00    29.45 7,100.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 52 צ"את     03.52.01.0105

586,625.00    23.75 24,700.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     03.52.01.0110

 51,870.00    34.58 1,500.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 7 יבועב 52 צ"את     03.52.01.0130

978,614.00    39.62 24,700.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 7 יבועב 52 צ"את     03.52.01.0140

257,530.00    39.62 6,500.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב 52 צ"את     03.52.01.0150

 49,210.00   246.05   200.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב 52 צ"את     03.52.01.0160

 49,590.00   247.95   200.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
      
טלפסאמ םיהבגומ םייאו םיליבש,תוכרדמ     03.52.01.0320
סג טגרגא םע מ"ס 3 יבועב 5.21 צ"את      

 68,827.50    19.95 3,450.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
2,331,465.50 םישיבכ - טלפסא 10.25.30 כ"הס  

      
י ק ש י מ ו  ם י י ו פ י צ  02.25.30 ק ר פ  ת ת       
ם י ש י ב כ  - ת ו ר ב ח ת ה       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     03.52.20.0010

 25,186.40     1.52 16,570.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     03.52.20.0025

 79,794.00     1.43 55,800.00 ר''מ/רטיל 5.0 לש ר"מ   
      
      
      
      

104,980.40 02.25.30 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

069/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     069 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ
םישיבכ - טלפסא תודובע 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

104,980.40 מהעברה      
      
      
שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     03.52.20.0040

175,560.00    20.90 8,400.00 .רוסינ ללוכ רטמ   
280,540.40 םישיבכ - תורבחתה יקשימו םייופיצ 02.25.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,612,005.90 םישיבכ - טלפסא תודובע 25.30 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

070/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     070 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.30 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.30 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     03.90.01.0001

 28,500.00 28,500.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 28,500.00 םיצע תרואת 10.09.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 28,500.00 םיצע תרואת 09.30 כ"הס  
17,872,632.05 יברעמ רוזא ,תובוחר 30 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
071/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     071 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תופסונו תויללכ תודובע 40 הנבמ
טוליש 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ו ל י ש  24.40 ק ר פ       
      
ט ו ל י ש  10.24.40 ק ר פ  ת ת       
      
דומע ללוכ ןיעידומ תייריע טרפ יפל בוחר טלש     04.42.01.0001
01/01 לדוגב עובצו ןוולוגמ עובר ליפורפמ      
דוסי ,עקרקה ינפ לעמ 'מ 5.3-3 ךרואב מ"ס      
הלבוה הקפסא ללוכ ,רוטקורטסנוק יפל ןוטב      
ינפל ןיעידומ תייריע לש רושיא בייוחי ,הנקתהו      

 18,354.00   917.70    20.00 'פמוק )32.5,22.5 טרפ יפל( הנקתה  
      
ללוכ ןיעידומ תייריע טרפ יפל בוחר יטליש גוז     04.42.01.0002
לדוגב עובצו ןוולוגמ עובר ליפורפמ דומע      
,עקרקה ינפ לעמ 'מ 5.3-3 ךרואב מ"ס 01/01      
הקפסא ללוכ ,רוטקורטסנוק יפל ןוטב דוסי      
תייריע לש רושיא בייוחי ,הנקתהו הלבוה      

 49,286.00 1,232.15    40.00 'פמוק (32.5,22.5 טרפ יפל( הנקתה ינפל ןיעידומ  
      
טרפ יפל ,מ"ס 061 הנווכה יטלש רובע דומע     04.42.01.0003
,רוטקורטסנוק יפל ןוטב דוסי ,ןיעידומ תייריע      
תא ללוכ אל ,הנקתהו הלבוה הקפסה ללוכ      
ינפל ןיעידומ תייריע לש רושיא בייוחי ,טלשה      

 62,491.00 6,249.10    10.00 'פמוק )42.5 טרפ יפל( הנקתה  
      
ןוגיעו סוסיב ללוכ ,בוריע טוח תבצה - בצקה     04.42.01.0004
תייחנה יפל ,בוריעה טוח תחיתמו םידומעה      
ףיעס תלוכת טוריפ יפל הדובעה לכ .ןימזמה      
תוארוה יפל ,ש"בהשמ ןוריחמב 031.10.44      

285,000.00 285,000.00     1.00 'פמוק תד תקלחמהו חוקיפה  
415,131.00 טוליש 10.24.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

415,131.00 טוליש 24.40 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
072/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     072 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תופסונו תויללכ תודובע 40 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15.40 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה   00.15.40 ק ר פ  ת ת       
      
םורל םיסכמ סלפמ תמאתה תללוכ הדובעה      
תפלחה ,םיאת יוקינו הפישח ,יפוס טלפסא      
"ךרוצה תדימב תורקתו םיסכמ      

תורעה  00.15.40 כ"הס            
      
1.15 ק ר פ  10.15.40 ק ר פ  ת ת       
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     04.51.01.0110

332,500.00     6.65 50,000.00 . קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      
הדידמ רחאל  השרומ רתאב תלוספ תנמטה      04.51.01.9111
תריסמ תוברלו   חקפמה לש בתכב רושיאו      

142,500.00    71.25 2,000.00 .  הנמטה ירושיא ק"מ   
475,000.00 1.15 קרפ 10.15.40 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  20.15.40 ק ר פ  ת ת       
      
רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו יופינ ןוימ     04.51.02.0010
םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו םירדלוב      
יוניפו הסמעה דרפנב תלוספה םוריע ,שרדנ      
קר רשואי םולשת .רשואמ הכיפש רתאל      

237,500.00    23.75 10,000.00 רתאה דדומ י"ע םורעמה תדידמ רחאל ק"מ   
237,500.00 2.15 קרפ 20.15.40 כ"הס  

      
6.15 ק ר פ  60.15.40 ק ר פ  ת ת       
      
)זוקינ( לועיתל הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ     04.51.06.0732
דע קמועבו 'מ 00.1X00.1 לש םינפ תודימב      

 37,737.23   253.27   149.00 .'מ 57.1 'חי   
      
)זוקינ( לועיתל הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ     04.51.06.0736
קמועבו 'מ 02.1X00.1 לש םינפ תודימב      

 32,457.70   295.07   110.00 .'מ 57.2 דע 'מ 57.1 'חי   
      
)זוקינ( לועיתל הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ     04.51.06.0740
קמועבו 'מ 06.1X00.1 לש םינפ תודימב      

 49,181.88   463.98   106.00 .'מ 57.5 דע 'מ 57.2 'חי   
      
      
      

119,376.81 60.15.40 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

073/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     073 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תופסונו תויללכ תודובע 40 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

119,376.81 מהעברה      
      
      
דע )םינטלוק( הסיפת יאת לש הפיטשו יוקינ     04.51.06.0744

225,728.55   295.07   765.00 'מ 52.1 דע קמועבו תותשר יתש 'חי   
      
04 לש םירטקב זוקינ יווק לש הפיטשו יוקינ     04.51.06.0748
דע אוה םולשתה .ללוכ מ"ס 001 דע מ"ס      

 16,862.50 1,686.25    10.00 .הדובע םויל רוניצ יוקינ ךרוא 'מ 006 ע"י   
      
001 לש םירטקב זוקינ יווק לש הפיטשו יוקינ     04.51.06.0752
דע אוה םולשתה .ללוכ מ"ס 051 דע מ"ס      

 42,159.10 4,215.91    10.00 .הדובע םויל רוניצ יוקינ ךרוא 'מ 006 ע"י   
404,126.96 6.15 קרפ 60.15.40 כ"הס  

      
8.15 ק ר פ  80.15.40 ק ר פ  ת ת       
      
רוטישו העונת תנווכהל  העונת חקפ/רטוש     04.51.08.0025
העשמ( םויה תועשב חותיפ תודובע עוציבב      

 28,500.00    95.00   300.00 .)00:81 העש דעו 00:70 ע"ש   
 28,500.00 8.15 קרפ 80.15.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,145,126.96 15 קרפ 15.40 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
074/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     074 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תופסונו תויללכ תודובע 40 הנבמ
25 קרפ 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

25 ק ר פ  25.40 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  10.25.40 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     04.52.01.0110

1,729,000.00    34.58 50,000.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
1,729,000.00 1.25 קרפ 10.25.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,729,000.00 25 קרפ 25.40 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
075/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     075 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תופסונו תויללכ תודובע 40 הנבמ
דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר י כ ש ו  ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  י ר י ח מ  06.40 ק ר פ       
ד ו י צ       
      
- ן י י נ ב  י ל ע ו פ  ע "ש  10.06.40 ק ר פ  ת ת       
י ש א ר  ן ל ב ק  י ר י ח מ       
      

 35,150.00    70.30   500.00 יעוצקמ ןיינב לעופ ע"ש  04.60.01.0010
      

 28,500.00    57.00   500.00 טושפ ןיינב לעופ ע"ש  04.60.01.0020
 63,650.00 ישאר ןלבק יריחמ - ןיינב ילעופ ע"ש 10.06.40 כ"הס  

      
ד ו י צ  ת ר י כ ש ל  ע "ש  30.06.40 ק ר פ  ת ת       
ם י מ  ת ו י ל כ י מ ו  א ש מ  ב כ ר  ,י ס ד נ ה  י נ כ מ       
      
רטורו רופחד םע ילחז ס"כ 025 רוטקרט     04.60.03.0010
8891-מ ליבקמ וא N01-D םגד - ילוארדיה      

153,900.00   615.60   250.00 הלעמו ע"ש   
      
- ק"דרי 5.2 ס"כ 541-521 )לפוש( ינפוא העי     04.60.03.0060

 62,700.00   250.80   250.00 הלעמו 0891-מ ליבקמ וא 059 םגד ע"ש   
      
ליבקמ וא G21 םגד - ס"כ 531-521 תסלפמ     04.60.03.0110

 28,120.00   281.20   100.00 הלעמו 0891-מ ע"ש   
      
שיטפ םע )רגאב( ילחז ילוארדיה רפחמ     04.60.03.0130

 28,880.00   288.80   100.00 ליבקמ וא 513 רליפרטק םגד - ףכו הריבש ע"ש   
      
- ןוט 3-2 לקשמ ס"כ 26-23 ריעז ןורפחמ     04.60.03.0190

 71,820.00 1,436.40    50.00 357 טקבוב םגד ע"י   
      
דע ףוצרקל 'מ 5.0 בחורב טקבובל תפצרקמ     04.60.03.0208
יוניפ אלל ,ילכה תלבוה תוברל מ"ס 51 יבוע      

147,440.00 2,948.80    50.00 רמוחה ע"י   
      
םומינימ הדלפ ילגלג 2 לע סדנט טטור שבכמ     04.60.03.0250

 20,520.00 1,026.00    20.00 ליבקמ וא GAMOB-021 םגד - ןוט 2 ע"י   
      
שבכמ תוברל,ןטק ינורטקלא )רשיניפ( רמגמ     04.60.03.0320

 43,130.00 8,626.00     5.00 הלבוהו רוזיפ ,)םישנא 5-4( תווצ ,ףות ע"י   
      
תקיני תוברל ,םישיבכ יוקינל אטאטמ     04.60.03.0330

 98,800.00 1,976.00    50.00 תלוספה קוליסו בכרה ידיצ ינשמ תלוספה ע"י   
      
      

655,310.00 30.06.40 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

076/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     076 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תופסונו תויללכ תודובע 40 הנבמ
דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

655,310.00 מהעברה      
      
      
לוביקב םיריצ ינש םימ תילכימ תיאשמ     04.60.03.0380

 89,300.00 1,786.00    50.00 ק"מ 51 - מ תוחפ אל 81-51 ע"י   
      
לוביקב זגרא םע םיריצ ינש הניכר תיאשמ     04.60.03.0400

 95,000.00 1,900.00    50.00 ק"מ 51 -מ תוחפ אל ק"מ 81-51 ע"י   
839,610.00 םימ תוילכימו אשמ בכר ,יסדנה ינכמ דויצ תריכשל ע"ש 30.06.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

903,260.00 דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06.40 כ"הס  
4,192,517.96 תופסונו תויללכ תודובע 40 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
077/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     077 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.50 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  20.20.50 ק ר פ  ת ת       
ן י י ו ז מ       
      
יופיח אלל ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     05.02.02.0010
,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע תודובע ללוכ .ןבא      
בגב ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז, םירפת ,םיזקנ      
ךרוצל םישורדה םירמוחה תודובעה לכו ריקה      
םוכיסל אל 1,382.25   200.00 .תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה עוציב ק"מ   

ןייוזמ ןוטב םיכמות תוריק 20.20.50 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.50 כ"הס            
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
078/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     078 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת ,ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  80.50 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ת ו נ כ ה  1.8 ק ר פ  10.80.50 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
םילבומ.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה ,תוכמותה      
לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית ,םירוביח      
,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס ,הכישמ      
תודובעה לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה      
      
טרפמב 31.80 ףיעס האר םיליבומםיליבומ      
.דחוימה      
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב תרנצה לכ      
.80 טרפמ יפל ינקת ןומיס טרסו      
      
גוס לכב םיפיפכ\םיחישק למשח ילבכ רבעמל      
.רטוקו      
      
ףיעס האר ירושרש תרנצתירושרש תרנצ      
.דחוימה טרפמב 31.80      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     05.08.01.0096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      
םוכיסל אל     7.60 1,000.00 08.1.021. רטמ   
      
      

10.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

079/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     079 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     05.08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      
םוכיסל אל    11.40 1,000.00 08.1.021. רטמ   
      
מ"מ 011 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     05.08.01.0105
יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ      
םוכיסל אל    24.70   100.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
.דחוימה טרפמב 31.80 ףיעס האר םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     05.08.01.0166
מ"מ 2.3 ןפוד יבועב 8 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      
םוכיסל אל    34.20   100.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
יולימ ,הריפח ,רפעה תודובע ללוכ את ריחמ      
תוברל יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,קודיהו      
טוליש ,ןוטבמ הסכמ ,הרקת ,ןויזה      
,םינגוע ,הקיציב עובט תושרה למס,הסכמה      
םיחתפ תנכה ,ץצח תבכש ,תודיפר ,זוקינ      
תוברל אתל תואיציו תוסינכ ,תורוניצ רובע      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     05.08.01.0226
08 ימינפ רטוקב 612.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      
םוכיסל אל 1,510.50    10.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     05.08.01.0256
ימינפ רטוקב 612.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס 521      
םוכיסל אל 2,403.50     2.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B גוסמ  
      
      
      
      

10.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

080/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     080 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     05.08.01.0280
ללוכ  ןקלוו תקציימ יושע הרקב אתל הסכמ      
הקיציב  עובט  הייריעה/הצעומה למס      
תרגסמ תוברל הסכמהלע יטנוולרה בותיכהו      
יפל 521B הסכמה ןקלוו תקציימ תעבורמ      
הנקתהל , עוציב טרפ יפל  984 י"ת      
םוכיסל אל   169.10     2.00 'פמוק .הכרדמב  
      
תקציימ יושע הרקב אתל הסכמ רובע תפסות     05.08.01.0295
עובט הייריעה/ הצעומה  למס ללוכ  ןקלוו      
תוברל הסכמה לע יטנוולרה בותיכהו הקיציב      
הסכמב ןקלוו תקציימ תעבורמ תרגסמ      
,עוציב טרפ יפל. 984 י"ת פל 04D0ל      
םוכיסל אל   548.15    10.00 'פמוק .שיבכב הנקתהל  
      
ףיעס האר יולימו תוריפח יולימו תוריפח      
דחוימה טרפמב 21.80      
      
רזוח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
חטשה תרזחה הריפחה , תובכשב קדוהמ      
.רוניצ ללוכ אל ,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
.51080,41080 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      
תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     05.08.01.0335
לושכמל ךומסב ללוכ,"המכח ריע",תרושקת      
יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב      
קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפחו      
מ"ס 09 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע      
םוכיסל אל    40.85   500.00 .מ"ס 06-04 בחורו רטמ   
      

10.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

081/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     081 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     05.08.01.0336
06 בחורב 603.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      
םוכיסל אל    40.85   100.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל תפסות     05.08.01.0345
09 םוקמב(   מ"ס 051 קמועל דע הריפחה      
םוכיסל אל    16.15    70.00 .)מ"ס רטמ   
      
02 לכ רובע 633.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות     05.08.01.0346
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      
םוכיסל אל     7.60    50.00 .מ"ס 06 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ רטמ   
      
םייק שיבכל תחתמ ותחלצה דע יקפוא חודיק      
תרדחה ללוכ ,הטיש לכבו רחא חטשב וא      
ללוכ ,רוניצ לכב הכישמ לבח םע ,תורוניצ      
עצמב תורובה יולימ  ,תורוב תריפח ,תרנצ      
,םיפדוע קוליסו תוקדוהמ תובכשב 'א גוס      
ינפ תרזחהו חודיקל שרדנה דויצה לכ ללוכ      
תוקדוהמ תובכשב םתומדקל חטשה      
יפ לע תושרדנה תודובעה לכו תורקובמו      
.הזוחה יכמסמ      
      
טרפמב 71.80 ףיעס האר תודוסיתודוסי      
.דחוימה      
      
יגרב תוברל ,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי      
רבעמ ילוורשו דוסי תקראהו דוסי      
יטרפב ,הקראה דיג ילוורש ללוכ,שרדנכ      
.עוציבה      
      
ןלבקה ח"ע עוציב ןונכת ללוכ ףיעסה      
רוטקורטסנוקו סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה      
ןונכתב ןויסינ לעב םינבמ רודמב םושר      
ןקת לע םינותנה תא ,רואמ ידומע לש תודוסי      
ךרד םידומעה ןרצימ ןלבקה לבקי ילארשי      
.למשחה ןנכתמ      
      
      
      
      

10.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

082/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     082 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יולימ,רובה לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה , רזוח      
דוסי תקראה םיכתורמו םירבוחמ דוסי יגרב      
םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו      
יפל .25080 ףיעס 80 טרפמ יפל .טלפמוק      
.עוציב טרפ      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה ח"ע      
ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו סוסיב      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה רזעה      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     05.08.01.0466
03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 01-9 הבוגב 614.1.80      
םוכיסל אל 1,045.00    10.00 'פמוק .מ"ס 061/08/08 תודימב  
      
םירוביחו קוריפ תודובע      
      
יללכ לכ יפלו תימוקמה תושרה םע םואתב      
.חתמהמ קותינ ללוכ םישרדנה תוחיטבה      
,תועורזה ,םיסנפה ,דומעה תא לולכי קורפה      
לבוי דומעה .דומעה לע ןקתומה דויצ לכו      
.חקפמה הרויש םוקמל      
      
תושרה םע םואתב ועצובי תודובעה      
םישרדנה תוחיטבה יללכ לכ יפלו תימוקמה      
תא לולכי קוריפה ,חתמהמ קותינ ללוכ      
ןקתומה דויצ לכו ,תועורזה ,םיסנפה ,דומעה      
הרויש םוקמל לבוי קרופש דויצה,דומעה לע      
.חקפמה      

ץוח תרואתל תונכה 1.8 קרפ 10.80.50 כ"הס            
      
ם י ד ו מ ע  2.8 ק ר פ  20.80.50 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      

20.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

083/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     083 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה חול      
רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו עורזל      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב םידומעה      
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע      
םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט ינוק      
יאת 2 הנכה ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
תינכות יפל .ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
ןקתב שרדנכ ןפוד יבועב דומעה טלפמוק      
סנפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל דעוימ      
.דנז לווש תוברל שיבכל לעמ רטמ ...הבוגב      
      
הדלפמ יושע דיחא לוגע ךתחב הרואת דומע     05.08.02.0213
רטוקב 471.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      
םוכיסל אל 5,161.35    10.00 'פמוק .רטמ  21 הבוגו 8"  
      
      
      
      
      
      
      
      

20.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

084/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     084 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,יביטרוקד ןנגוסמ הדלפמ ינקית הרואת דומע      
וא\ו תינכתב שרדנכ אוהש לכ ךתח לעב      
הנקתהל שעג וא חצ תמגודכ .טרפימ      
,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט ,םי"יפצשב      
2 הנכה דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא יאת      
דומע.ושארב תרחבנה עורזה רוביחלו דומעה      
לעב ,יביטרוקד ןנגוסמ הדלפמ ינקית הרואת      
.טרפימ וא\ו תינכתב שרדנכ אוהש לכ ךתח      
,םי"יפצשב הנקתהל שעג וא חצ תמגודכ      
םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט      
םירזיבא יאת 2 הנכה דומעה ףוגל הטלפ ןיב      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו      
ףיעס האר.ושארב תרחבנה עורזה רוביחלו      
.דחוימה טרפמב 81.80      
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     05.08.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      
םוכיסל אל   610.85     6.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      
תועורז      
      
תועורז/הרואת ידומע לש רונתב העיבצ      
תייחנה יפל LAR ןווגב תנוולוגמ הדלפמ      
תמגודכ )תימי אל הריוואל העיבצה( ןימזמה      
לע רוהט רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ      
תאצוהבש 11 טרפמ יפלו ,תנוולוגמהדלפ      
תוברל ,י.תל םאתהבו תידרשמ ןיבה הדעווה      
העיבצה לע בתכב םינש 5 ל תוירחא תלבק      
.לעפמהמ      
      
לכ ללוכ 'מ 01 דע הבוגב דומע לש העיבצ     05.08.02.0521
םוכיסל אל   489.25    10.00 'פמוק 115.2.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
.ש"בהשמב וניאש ןויפיא - תוילוח      
      
      
      
      

20.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

085/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     085 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
521 רטוקב תעבט - תימורט ןוטב תיילוח"     05.08.02.0910
לכל לוח יולימ ללוכ מ''ס 05 הבוגב מ''ס      
עקרקה סלפמ לע חנות הילוחה.הבוגה      
דוע הרואתה דומע לש ןוטבה דוסיל ביבסמ      
רחאל לוחב אלומתו דומעה תבצה םרטב      
זוקינ לולכת הילוחה.דומעה תנקתה      
הרואת דומע לע הנגהל תדעוימו התיתחתב      
םרט.חותיפה תודובע ךלהמב תועיגפ ינפמ      
לש ןותחתה וקלחה ףטעי החושב לוחה יולימ      
תועצמאב לוחב הסוכמ תויהל רומאש דומעה      
הרימשל ןוליינ /דבמ הנגה יוסיכ תועצמאב      
םג ללוכ ריחמה.עבצב העיגפ ינפמ לע      
תוברל תומלשב עוציבו הלבוה ,הקפסא      
םיפדועהו תלוספה יוניפו הילוחה קוריפ      
תויחנהל םאתהב וא/ו חותיפה תודובע רמגב      
ינוקיתו תודובעה תומדקתהל םאתהב פ"הנמ      
םוכיסל אל   380.00    10.00 "ושרדיש לככ עבצ 'חי   

ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.8 קרפ 20.80.50 כ"הס            
      
י ר ז י ב א  3.8 ק ר פ  30.80.50 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
      
      
      
      
      

30.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

086/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     086 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמ הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
טרפמב 81.80 ףיעס האר םישגמ      
ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ.דחוימה      
תרצות 3CB -ו 2CB םגד םיקדהמ      
    IXEGOS דע ךתחב םילבכל ,רשואמ ע"ש וא  
טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ ללוכ ,ר"ממ 53      
וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה ירוביחלו      
דרפנ חטבמ( יוסיכ ,CA01X2, AK01 יבטוק      
ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ רובע      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה תיבלו      
      
ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     05.08.03.0150
היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ הבכו      
01 'א 01 יבטוק וד םייטמוטוא יצח ז"מ ללוכ      
דעוימ)דחא לודומ לעב(  ספא קותינ םע א"ק      
םיקדהמ טוו 07 - 004 לש תורונ 1 ל      
ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ י"ת  יפל  םיעבצב      
םוכיסל אל   237.50     8.00 'פמוק יטווחמו .ספ לע םינקתומ  
      
וד יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     05.08.03.0155
- 2 ל ,ספא קותינ םע א"ק 01 'א 01 יבטוק      
םוכיסל אל   304.00     2.00 'פמוק .טלפמוק - טוו 07 - 004 לש תורונ  
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס האר תשוחנ םילבכ תשוחנ םילבכ      
.דחוימה טרפמב 41.80      
      

30.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

087/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     087 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמתלצפמב      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     05.08.03.0369
םוכיסל אל     8.55   700.00 543.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רדח   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     05.08.03.0414
תויפוס ללוכ 543.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
םוכיסל אל    44.65   700.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רדח   
      
הקראה      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש      
תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
יפל ,םלשומ הקראה רוביח עוציבל תושורדה      
.וגוס      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
רוביח בייחי וכותיח וכותיח אלל  ולופיק י"ע      
. ןלבקה ידי לע דלוודקב      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     05.08.03.0486
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      
םוכיסל אל    24.70   700.00 08.3.426 רטמ   
      

30.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

088/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     088 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ      
הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל עקרקב      
הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל 521B ןוטב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05 תשוחנמ      
הקראה לית וא ספא לית וא הקראה לית ןיבל      
טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע תשרב      
.העיבצו      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     05.08.03.0511
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      
םוכיסל אל   759.05     2.00 'פמוק 015.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
VU ןגומ ןיירושמ רטסאילופמ רואמ תייזכרמ      
יספ למשחה תרבחל דרפנ את ללוכ      
,טוליש ,טוויח ,םיקדהמ ,םידדבמ,הריבצ      
הסינכ ירודיס ,דסמ תרגסמ ,םיקוזיח      
העיבצ ,ךרוצה תדימב רורוואיסירת ,םילבכל      
םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו      
ללוכו ותלעפהו ורוביח ,חולה תמלשהל      
.הנקתהו ,הבצה ,הלבוה      
      
יפלו .60.70.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
שרדנה לכ ללוכ רואמל רפמא 08X3 היזכרמ     05.08.03.0579
םוכיסל אל 28,500.00     1.00 'פמוק .טרפ יפלו 765.3.80 ףיעס יפל  
      
תונוש      
      
יפל ,םילגד 2-ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ     05.08.03.0591
ותואמ יונב 50.50.60.80 ףיעס 80 טרפמ      
עובצו ןוולוגמ הרואתה דומע ומכ תכתמ גוס      
םוכיסל אל   109.25    10.00 'פמוק .טרפ יפל דומעה עבצנ וב עבצל ההז עבצב  
      

30.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

089/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     089 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןיירושמ עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     05.08.03.0592
    45PI יצח  םרז  קספמ תפסות תוברל  
לעב א"ק 01 רפמא 61 יבטוק וד יטמטוא      
N רוביח לבכו םירזיבא שגמ לע דחא לודומ      
    52X3.YX2 עקת תיבל דעו שגמהמ ר"ממ  
ןוקיליס י"ע רוביחה  רוזא םוטיא תוברל      
םוכיסל אל   126.35     5.00 'פמוק .םשג ימ תרידח תעינמל  
      
תייזכרמל תיפקיה דוסי תקראה תעבט     05.08.03.0600
4X04 ךתחב ןוולוגמ הדלפ ספ ללוכ הרואת      
ןויזל רבוחמו דוסיה לזרבל ךתורמה מ"מ      
ןוולגמ הדלפ ספלו הייזכרמה סיסב לש דוסיה      
םוכיסל אל   253.65     1.00 'פמוק .הייזכרמב  
      
םגד תמגודכ םישיבכ תרואתל DEL סנפ     05.08.03.0900
    2-olati קפסה הילטיא תרצות W051, 66PI,  
יפל תירטמוטופ המוקע 'סמ ,K0003 רוא ןווג      
םע Am005 רביירד ,ןנכתמה תשירד      
רזעה דויצ לכו ILAD תרושקת לוקוטורפ      
לבכ ללוכ תמלשומו הניקת הלעפהל שורדה      
    5.2X5 EPLX טלפמוק סנפל דעו שגמהמ  
םוכיסל אל 5,177.50    12.00 'פמוק . רשואמ ע"ש וא.םיטרפ תרבוחב טרפ יפל  

למשח ירזיבא 3.8 קרפ 30.80.50 כ"הס            
      
ת ו ד ו ב ע  7.8 ק ר פ  70.80.50 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח  ת ר ב ח ל       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה לע ,י"חח      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
.הדיחי      
      
י"חח תודובע      
      
      
      
      
      
      
      

70.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

090/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     090 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצחו הריפח     05.08.07.0111
דופיר ללוכ ,םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ ,לוח יוסיכו      
הריפחה המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      
לש תורוניצ 3-ל בחורו מ"ס 001דע קמועב      
םוכיסל אל    36.10    50.00 .רוניצ אלל ריחמה תחא הבכשב םיחנומ 6" רטמ   
      
דיחי םינומ רליפל הרוקמ ןוטב תחמוג     05.08.07.0210
ללוכ  הבוג מ"ס  08 םינפ בחור : :תודימב      
04 קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ(      
םוכיסל אל 1,263.50     1.00 'פמוק .סוליפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס  
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     05.08.07.0300
תרבח לש  םילבכ  רובע הנכומ הריפחב      
ללוכ ,ץניא 6 לש רטוקב רוניצה .למשח      
הכישמ טוח ,למשח 'בח ינסחממ הלבוה      
טרפמ יפל ,ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8ןוליינמ      
םוכיסל אל    11.40    80.00 .טרפ יפל 70.30.80 ףיעס  80 רטמ   
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     05.08.07.0321
תרבח לש םילבכ רובע הנכומ הריפחב      
ללוכ ,ץניא 8 לש רטוקב רוניצה .למשחה      
הכישמ  טוח ,למשח 'בח ינסחממ הלבוה      
טרפמ יפל ,ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8ןוליינמ      
םוכיסל אל    13.30   100.00 .טרפ יפל 70.30.80 ףיעס 80 רטמ   

למשח תרבחל תודובע 7.8 קרפ 70.80.50 כ"הס            
      
ת ר נ צ  8.8 ק ר פ  80.80.50 ק ר פ  ת ת       
"ה מ כ ח  ר י ע "+ ת ר ו ש ק ת       
      
011 רטוקב םינק 4 דע תחנהל הלעת תריפח     05.08.08.0086
טוח תוברל  חישק C.V.P - מ )4"( מ"מ      
תוברל מ"ס 021 דע קמועב שרדנכ הכישמ      
לוח יולימו לוח דופיר  ,)םירסייפס( תוכומתה      
ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ מ"ס 03 לש      
קרפ קזב לש דחוימה ינכטה טרפמה יפל לכה      
40-30.20.80 - םיפיעס 80 טרפמו ,0701      
םוכיסל אל    51.30    50.00 .עוצב טרפ יפלו רטמ   
      
      
      
      

80.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

091/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     091 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יפל C.V.P מ"מ 011 4" רטוקב חישק רוניצ     05.08.08.0087
לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל )םירסייפס(      
יפל לכה הנכומ  הריפחב חנומ מ"מ 8 רטוקב      
טרפו 2701 קרפ קזב לש דחוימ טרפמ      
םוכיסל אל    20.90    70.00 .עוציב רטמ   
      
רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ ןליתאילופ רוניצ     05.08.08.0166
רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ טוח םע מ"מ 05      
תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8      
חנומקזב טרדנטסתבג ורטסלפ וא טסלפ רצמ      
טרפמו  עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב      
לכ ללוכ 2701 קרפ קזב לש דחוימ ינכט      
םוכיסל אל    12.35   800.00 םוטיאה ירמוח רטמ   

"המכח ריע"+ תרושקת תרנצ 8.8 קרפ 80.80.50 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 80.50 כ"הס            
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

092/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     092 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
םינבמ 22 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ב מ  22.50 ק ר פ       
      
ם י נ ב מ  10.22.50 ק ר פ  ת ת       
      
םוכיסל אל 332,500.00     1.00 רמוש ןתיבו םיגהנ ינבמל בצקה 'חי  05.22.01.0010

םינבמ 10.22.50 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םינבמ 22.50 כ"הס            
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
093/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     093 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.50 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     05.40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      
םוכיסל אל   133.76    20.00 .)ןבל ןווגב( דוסי ר"מ   
      
םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     05.40.01.0410
תמגודכ ןבל ןווג תוברל מ"ס 6/02/02      
םוכיסל אל   257.45    20.00 .ע"וש וא ןייטשרקא ר"מ   
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     05.40.01.9002
םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ לכב "ןועבט"      
)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה תריחב יפל      
לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות      
בוליש ,םיקשימ יולימ תיתשתה תנכה ,טנמצ      
םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו םינווג      
םינטק םיחטשב ,לגועמב ,תותשקב      
םוכיסל אל   134.62   400.00 תוינכתה יפלו טלפמוק לכה ,תועוצרבו ר"מ   
      
תודימב "2 א"ת קבח" םגד תופצרמ     05.40.01.9005
תרבח לש 4242 ט"קמ .מ"ס 04*04*6      
ללוכ ,ןוטסרקא רמגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םוכיסל אל   205.20    10.00 .תוינכתהו ןרציה תויחנה יפל ,טיט תבכש 'חי   
      
תודימב )קבח( םוחית טנמלא םגד תפצרמ     05.40.01.9012
תרבח לש 148166 ט"קמ ,מ"ס 04*02*01      
ללוכ ,ןוטסרקא רמגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םוכיסל אל   142.50    10.00 תוינכתהו ןרציה תויחנה יפל טיט תבכש 'חי   
      
      

10.04.50 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

094/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     094 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודימב ,הזאפ םע תימורט ןג ןבא     05.40.01.9019
0622 ט"קמ ,רופא ןווגב 02/001/01      
םוכיסל אל    45.60   230.00 תוינכתה יפל ,ע"וש וא "ןייטשרקא" רטמ   

תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.50 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאה חותיפ 04.50 כ"הס            
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

095/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     095 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  14.50 ק ר פ       
      
1.14 ק ר פ  10.14.50 ק ר פ  ת ת       
      
לש תומכב ר"מ 052 לעמ םיחטשל טסופמוק     05.41.01.0011
םוכיסל אל   142.50   120.00 םנודל ק"מ 02-כ ק"מ   
      
המדאל תמאתומו תאבומ ןג תמדא     05.41.01.0013
םוכיסל אל    50.35   720.00 רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו תימוקמה ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     05.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      
םוכיסל אל    10.93   720.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   

1.14 קרפ 10.14.50 כ"הס            
      
2.14 ק ר פ  20.14.50 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      
םוכיסל אל     9.50   120.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  05.41.02.0055
      
םוכיסל אל    12.35   650.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  05.41.02.0065
      
םוכיסל אל    13.30   450.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  05.41.02.0070
      
םוכיסל אל    19.00   360.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  05.41.02.0075
      
םוכיסל אל    23.75   190.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  05.41.02.0080
      
םוכיסל אל    16.15    70.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  05.41.02.0137
      
      

20.14.50 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

096/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     096 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םוכיסל אל    38.00    30.00 . 61 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  05.41.02.0141
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     05.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      
םוכיסל אל     5.70 4,800.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     05.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      
םוכיסל אל     4.75   100.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
םוכיסל אל    38.00    65.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  05.41.02.0160
      
םוכיסל אל    52.25     6.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  05.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      
םוכיסל אל    28.50    20.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  05.41.02.0190
      
םוכיסל אל    42.75    60.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  05.41.02.0200
      
םוכיסל אל    90.25    30.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  05.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     05.41.02.0235
םוכיסל אל    42.75    30.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     05.41.02.0240
םוכיסל אל    66.50    20.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     05.41.02.0255
םוכיסל אל   123.50    20.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
      
      
      

20.14.50 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

097/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     097 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הרטמהו ףוטפטל 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     05.41.02.0315
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמינש,רטמורדיה      
תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש/י.ר.א      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו דוקיפ ימל      
םוכיסל אל 4,312.05     1.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ גוסמ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     05.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      
םוכיסל אל   651.70     4.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     05.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      
םוכיסל אל   497.80     2.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     05.41.02.0390
םוכיסל אל   133.00     4.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     05.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      
םוכיסל אל 3,800.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2/1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     05.41.02.0425
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 1      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      
םוכיסל אל 5,700.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
      
      
      
      
      

20.14.50 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

098/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     098 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תרצות  CD-8 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     05.41.02.0455
,ןעטמ ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ      
את ןיפולחל וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ      
ןוראב ,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
לע הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה      
רושיא ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ      
םוכיסל אל 9,500.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     05.41.02.0470
םוכיסל אל   332.50     7.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     05.41.02.0500
םוכיסל אל   313.50     6.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     05.41.02.0505
םוכיסל אל   332.50     2.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
הנגה ללוכ טרפ יפל 1" רטוקב תוסיו תדוקנ     05.41.02.0510
םוכיסל אל   380.00     1.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  זגראב  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     05.41.02.0525
םוכיסל אל 1,187.50     2.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     05.41.02.0530
םוכיסל אל 1,567.50     2.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  

2.14 קרפ 20.14.50 כ"הס            
      
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.50 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      

30.14.50 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

099/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     099 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     05.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      
םוכיסל אל     4.28 2,400.00 .'וכו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד     05.41.03.0050
ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש      
איצמהל שי .םנודל ב"וק 02 לש תומכב      
טסופמוקה קפס לש  יוטיחה לע רושיא      
טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל וריבעהלו      
עוציבל שרדנה לכ ללוכ ריחמה .רתאל      
ירמוחו םיינכמ םילכב שומיש ןוגכ הדובעה      
םוכיסל אל     2.85 2,400.00 .ןושיד ר"מ   
      
טפסופ רפוס םרג 08 לש תומכב דוסי ןושיד     05.41.03.0055
ריחמה .םנודל ירולכ ןגלשא ג"ק 001 ו םנודל      
שומיש ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ      
םוכיסל אל     2.85 2,400.00 . הענצהו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
:N בכרה לעב סמת יטיא ימיכ ןשד  תפסות     05.41.03.0060
    K:P הייחמצה גוסל שארמ רשואמו עודי  
ע"ש וא ןיערגה לש "ןירגיטלומ" גוסמ שרדנה      
םוכיסל אל     1.90 2,400.00 .םנודל ג"ק 05 / ר"מל םרג 05 לש תומכב ר"מ   
      
לכימ , 3 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     05.41.03.0100
םוכיסל אל     7.60 2,880.00 .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     05.41.03.0110
םוכיסל אל    15.20 6,720.00 .תיקש וא  ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      
רטיל 01 - 6 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     05.41.03.0130
םוכיסל אל    45.60    36.00 .לכימ חפנ 'חי   
      
36 עזג רטוק - 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     05.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      
םוכיסל אל   456.00    40.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ 'חי   

30.14.50 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

100/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     100 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
היקשה תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
- 9 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     05.41.03.0175
הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ 36 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
27 חפנב לכיממ .םיפנע 3 םומינימ ,הפיו      
םוכיסל אל   589.00    25.00 .ריחמ ותואבעקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
,ןולא( 9 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     05.41.03.0200
םוכיסל אל   152.00    25.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     05.41.03.0280
םוכיסל אל     1.90 2,400.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   

העיטנו ןוניג 30.14.50 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

היקשה תודובע 14.50 כ"הס            
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

101/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     101 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.50 ק ר פ       
      
1.24 ק ר פ  10.24.50 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      

1.24 קרפ 10.24.50 כ"הס            
      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.50 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
תנעשמ םע "קפא" םגד ץעו ןוטב לספס     05.42.02.9006
וא "אכירא םחש" ,0221 ט"קמ ,די דעסמו      
םוכיסל אל 2,174.55     3.00 תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,ע"וש 'חי   

הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.50 כ"הס            
      
ב כ ר ל  ם י מ ו ס ח מ  30.24.50 ק ר פ  ת ת       
      
דומע" םגד ,ןבאמ בכרל םוסחמ דומע     05.42.03.9000
וא "ןייטשרקא" תרבח לש 7 א"כ "םוסחמ      
,תתוסמ ירכרוכ ןווגב ,938166 ט"קמ ,ע"וש      
םוכיסל אל   817.95    10.00 .ןרציה י"פעו עקרקב ןטובמ ןגועמ 'חי   

בכרל םימוסחמ 30.24.50 כ"הס            
      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.50 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     05.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרצי תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      
םוכיסל אל 1,086.80     1.00 .תוינכתה יפלו 'חי   

תויזרבו םינותפשא 40.24.50 כ"הס            
      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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102/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     102 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י נ פ ו א  י נ ק ת מ  50.24.50 ק ר פ  ת ת       
      
ךרואב ,םוינימולאמ "הלריפס" םיינפוא ןקתמ     05.42.05.9000
ללוכ "אכירא םחש" לש 4894 ט"קמ 'מ 22.1      
םוכיסל אל 1,539.00     1.00 .תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיעו דוסי 'חי   

םיינפוא ינקתמ 50.24.50 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ץוח טוהיר 24.50 כ"הס            
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
103/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     103 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.50 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.50 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
הייריעה תושירד יפ לע םיילמשח םירעש     05.44.01.0020
םוכיסל אל 9,500.00     4.00 הרובחתה ףוסמב ןימזמהו 'חי   
      
תנוולוגמ 'מ 2 הבוגב תבצועמ  הכבס רדג     05.44.01.0030
ריק שאר לע תנגועמ טרפ יפל רונתב העובצו      
ףוסמ ףקיהב ןוטב תפצר / המדאב תודוסי וא      
םוכיסל אל   480.70   720.00 . הרובחתה רטמ   
      
,הדלפ תכתממ ,העסמ לובגב ,תוחיטב הקעמ     05.44.01.9000
עובצו ןוולוגמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
םוכיסל אל   327.75    20.00 .תוינכתה יפל ,ןוגיעו דוסי ללוכ ,רונתב רטמ   
      
ןוולג ןוולוגמ ,מ"ס 021 הבוגב תכתמ הקעמ     05.44.01.9002
,תיטטס ורטקלא הקבאב ,רונתב עובצו םח      
,ע"וש וא "רובמט" לש roodtuo תמגודכ      
םינווג ללוכ( לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
הטזור ,םולהי חודיקב ןוגיע ללוכ )םיילאטמ      
םוכיסל אל   375.35    10.00 תוינכתה יפל ,דוסי וא תוקטלפ ,ןוגיעה יוסיכל רטמ   

הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.50 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.50 כ"הס            
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104/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     104 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15.50 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  10.15.50 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     05.51.01.0025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      
םוכיסל אל     3.52 8,400.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
הרבדה ,םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     05.51.01.0100
לוחכ רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל השעית      
,40.40.20.14 דע 00.40.20.14 םיפיעס      
רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל עקרק יוטיחו      
םוכיסל אל     1.71 8,400.00 50.20.14 ףיעסלוחכ ר"מ   

1.15 קרפ 10.15.50 כ"הס            
      
2.15 ק ר פ  20.15.50 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     05.51.02.0160
םוכיסל אל     2.57 8,400.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה     05.51.02.0200
םוכיסל אל     4.28 3,600.00 .קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב ק"מ   

2.15 קרפ 20.15.50 כ"הס            
      
3.15 ק ר פ  30.15.50 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     05.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      
םוכיסל אל   115.90 3,360.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   

3.15 קרפ 30.15.50 כ"הס            
      
6.15 ק ר פ  60.15.50 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     05.51.06.0020
םוכיסל אל   315.97   120.00 .'מ 0.2 דע קמועב 1 גרד רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     05.51.06.0040
םוכיסל אל   425.51   360.00 .'מ 0.2 דע קמועב 1 גרד רטמ   
      
,מ"ס 001/001 םינפ תודימב תעבורמ החוש     05.51.06.0520
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      
םוכיסל אל 4,980.09     3.60 'פמוק .'מ 52.2  
      

60.15.50 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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105/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     105 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     05.51.06.0664
רוח םע מ"ס 041 הבוגב מ"ס 87/84 םינפ      
ןמפלוו לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל      
לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא      
תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכ      
םוכיסל אל 1,855.07     6.00 .984 י"ת 'חי   

6.15 קרפ 60.15.50 כ"הס            
      
9.15 ק ר פ  90.15.50 ק ר פ  ת ת       
      
םוכיסל אל 57,000.00     1.00 רורמת , העיבצ , טוליש - בצקה 'חי  05.51.09.0010

9.15 קרפ 90.15.50 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפו םישיבכ 15.50 כ"הס            
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106/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     106 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
טלפסא תודובע 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25.50 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  10.25.50 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 7 יבועב 5.73 צ"את     05.52.01.0040
םוכיסל אל    33.25 6,600.00 .01-86GP ןמוטיבו 'ב גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     05.52.01.0090
םוכיסל אל    29.45 6,600.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   

1.25 קרפ 10.25.50 כ"הס            
      
2.25 ק ר פ  20.25.50 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     05.52.02.0010
םוכיסל אל     1.52 6,600.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     05.52.02.0020
םוכיסל אל     1.24 6,600.00 ר''מ/רטיל 3.0 לש ר"מ   

2.25 קרפ 20.25.50 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

טלפסא תודובע 25.50 כ"הס            
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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107/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     107 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75.50 ק ר פ       
      
ם י מ  י נ ק ת מ ו  ם י מ  י ו ו ק  10.75.50 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
.'וכו ןומיס רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
לש לוחהתפיטעל יוסיכל טנמצ תפסות תוברל      
.ןנכתמה תשירד יפל תרנצה      
      
קמוע לכבו ףוצר קצומ עלסב הביצח רובע      
ריחמל 51% הבוגב תפסות ןתנית .אוהש      
הרקב יאתו תורוניצ לש יסיסבה הדיחיה      
לש סוסיבה ץעוי לש בתכב רושיאב ל"נה      
.ש"בהשמ      
      
גוס לכמ םימ יווק תחנהו הקפסא      
ואו םיינכמ םילכב הביצח ואו הריפחםיללוכ      
םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי הביצח      
,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע םילבגומ      
תויתשת תיצח ,תויתשתל תוכימסב הדובע      
תוישרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו לעמ      
תויושר וא םיפוג םתוא לש חוקיפו      
      
םימ יווקל רזוח יולימ ךרוצל MSLC ב שומיש      
ןנכתמה רושיאב קרו ךא היהי בויב וא/ו      
דבלב בתכבו חוקיפהו      
      
לכ ,הדש יתורש :םדוקה ףיעסל ךשמה      
תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה      
תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב      
רזוח יולימ ,םימ בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח      
לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה טרפה פ"ע      
םיריבעמ,תויופעתסה ,תותשק ןוגכ םיחפסה      
75 קרפ יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו 'וכו      
.יללכה טרפמב      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.75.50 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

108/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     108 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמו קחרמ לכל      
רסה ןעמל .קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
יוניש וא תפסות היהי אלש שגדומ קפס      
לכב" וב ןייוצש ףיעס לכב הדיחי ריחמב      
יוניש ןוגכ היהתש הביס לכמ "קמוע      
תאז תחקל שי .'וכו יאוותב יוניש ,םיקמועב      
.זרכמל העצה תרגסמב      
      
תא  םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה לכ      
תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה םירתיהו      
לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת  תוברל םתומלשב      
מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש יפכ ךכמ עמתשמה      
שיבכל דומצה םינקתמו םיווק תחנה רשפאל      
תיתשת לכ וא/ו םימייק םינבמ וא/ו םייק      
תוחיטב יללכ לע הרימש ךות תרחא      
.םתוביציו      
      
םייתשורח ויהי הדלפה תורוניצל םיחפסה לכ      
תינוציח הפיטעו טלמ םינפ יופיצ םע      
.תיתבכש תלת תיתשורח      
      
ריחמ הזוחזרכמ יכמסמב רמאנל ףסונב      
בלוצמ ןילתאילופו ןילתאילופ ,הדלפ תורוניצ      
לכ םע תכרעמה לכ לע תוירחא םיללוכ      
םינש 01 ךשמל )םיחפסו תורוניצ( היביכרמ      
תושר תבוטל תרנצה ןרציי"ע      
תועצמאב תרנצה ןיב רוביח ,דיגאתתימוקמה      
עוציב ,דבלב ן'זויפורטקלא וא/ו םינפ ךותיר      
הכמסה תדועת לעב ןלבק תועצמאב      
הז גוסמ תרנצ תנקתהל      
      
טוח םע ןומיס טרס :םדוק ףיעסל ךשמה      
טרסה לש הילע ,םימ בותיכו הטסוריניתכתמ      
תקידב ,הרוגס למשח תספוק ,ףוגמ את ךותב      
.רותיאל רישכמ תועצמאב תופיצר      
      
      
      
      
      

10.75.50 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

109/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     109 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רושיא לבקל ןלבקה לע :םדוק ףיעסל ךשמה      
הפולחל םאתהב תרנצה ןרצי לע שארמ      
בתכו הדשה תורש ןתמ יבגל ןה ,תרשואמה      
תאז תכרעמה לכ לע ןרצי לש תוירחאה      
.םתחנהו תרנצ תנמזה םרטב      
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
ינפל,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
םולשת,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה      
ןלבקהו םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב      
םושיר ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל      
הדובעה ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב      
העצוב      
      
.יטרדנטסה טרפה יפל ויהי םירזיבא יאת      
ואו הריפח ללוכ םירזיבא את ריחמש שגדומ      
תחיתפ ,םיידיב וא םיינכמ םילכב הביצח      
תומוקמב הכרדמ וא רוסינב טלפסא שיבכ      
הנבמל דע תובכשב קדוהמ רזוח יולימ,שיש      
הנבמ  רוזחישו טרפה יפל הכרדמשיבכה      
.שיבכ תחיתפ לש הרקמב הכרדמשיבכה      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
החטבא ,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמו      
.'וכו תרבגומ      
      
הדלפ תורוניצ      
      
ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע הדלפ תורוניצ      
      
םע 035 י"ת יפל היתש ימל הדלפ תורוניצ      
תינוציח הפיטע םע ,ךותירל הדח הזאפ      
טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת ןליתאילופ      
תפטע םע קמוע לכל עקרקב חנומ ,טנמצ      
הנוש ןפוד יבועבו ,םינוש םירטקב ,לוח      
םיחפסה לכ תוברל      
      
23/5" ןפוד יבועו 6" רטוקב הדלפ תורוניצ     05.57.01.0140
,תינוציח העיבצו טלמ לש ימינפ יופיצ םע      
םוכיסל אל   238.26     5.00 יולג ןקתומ רטמ   
      
םייטסלפ תורוניצ      

10.75.50 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

110/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     110 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ      
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     05.57.01.0204
ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל 21,      
םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע ,ילמשח      
םוכיסל אל   263.34   115.00 .מ"מ 061 רטוקב קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
םימל םירזיבא      
      
םיפוגמ      
      
יופיצ םע ,'מטא 61 לש הדובע ץחלל ףוגמ      
םינגוא תוברל יסקופא ינוציח יופיצו םינפ      
םיידגנ      
      
םוכיסל אל   380.00    22.00 2" ינוסכלא זרב 'חי  05.57.01.0314
      
םוכיסל אל 2,614.21     1.00 'פמוק 6" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 05.57.01.0320
      
תולוקשמו םימותסש      
      
הייקשהל רוביח וא  לופכ יתיב רוביחל הנכה     05.57.01.0492
טרפ יפל )3" ףיקז(    2*2" רטוקב      
ןוטב ריק ואו תחתמ רבעמ תוברל יטרדנטסה      
002רטוקב טיס יו יפ לוורש םע םייק רדג ואו      
םוכיסל אל   759.05    11.00 שרדנה םוקמב מ"מ 'חי   
      
ךורא הצק קקפ י"ע וק ףוסב רוניצ תריגס     05.57.01.0523
))E.P.D.H 001-EP ץחל תורוניצל )טוגיפס(      
ןליתאילופ תורוניצל וא ,)RDS( 61-11 גרד      
םוכיסל אל   327.75     1.00 מ"מ061 רטוק ,ךותירב רוביח תוברל בלוצמ 'חי   

םימ ינקתמו םימ יווק 10.75.50 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ יווק 75.50 כ"הס            
ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 כ"הס          

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
111/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     111 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

72 שיבכ / 002 תמוצ 60 הנבמ
.ינמז רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת מ ק ה  ,ם י ר ו ז מ ר  ת ק ז ח א  34.60 ק ר פ       
.י נ מ ז  ר ו ז מ ר  ן ק ת מ  ת מ ק ה ו  ם י ר ו ז מ ר       
      
ת נ ק ת ה ל  ת ו ד ו ב ע  20.34.60 ק ר פ  ת ת       
:ם י ש ד ח  ם י ר ו ז מ ר       
      
ןורא ללוכ למשח אתו ינורטקלא הרקב ןונגנמ     06.43.02.0020
ןוטב דוסי לע ןקתומ ןיירושמ רטסאילופמ      
לכ ללוכ שרדנכ ותלעפהו דרפנב דדמנה      
דחוימה ינכטה טרפמב תוטרופמה תושירדה      
סופיטמ היהי ןונגנמה .טלפמוק ויחפסנ לכ לע      

 38,106.40 38,106.40     1.00 'פמוק .2  
      
ןורא קזוחיו ןקתוי וילא ןוטב )דוסי( סיסב     06.43.02.0070
.הרקבל םואת קשממ תדיחיל ןורא ,ןונגנמה      
המוד חטשב ינבלמ דוסי :דוסיה תודימ      
לש םיחוורמ םע תונוראה לש לע ךתח חטשל      
מ"ס 001 .מ"ס 051 לש קמועבו .מ"ס 5      
לעמ ויהי מ"ס 05 ראשו המדאב ויהי דוסיהמ      
וא/ו הריפח ללוכ ןוטבה סיסב .המדאה ינפ      
ספ י"ע דוסי תקראהו דוסיב תרנצ ,הביצח      
ספל הילע םע מ"מ )4X04( לזרבמ הק ראה      
)4X04( ןוולוגמ לזרב ספ י"ע חולב הקראה      

  1,739.64 1,739.64     1.00 'פמוק .מ"מ  
      

  1,001.15 1,001.15     1.00 'פמוק .יטנגמ ינורטקלא  ןשייח תנקתהו הקפסא 06.43.02.0100
      
)תכתמ לד( יתארשה האלול יאלג ץורע     06.43.02.0110
,סוחיל שיבג םע רדת תדידמ תטישב לעופה      
,טוויח ללוכ ןונגנמה ןוראב לייוכמו ןקתומ      
רזעה יקלח לכו ץיוודנס יטלשו םיקדהמ      
תולת אלל םיצורעה תודיחי רפסמ .םישרדנה      

  4,296.96   716.16     6.00 'פמוק .םישרדנה םיינורטקלאה םיסיטרכה רפסמב  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 45,144.15 20.34.60 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

112/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     112 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

72 שיבכ / 002 תמוצ 60 הנבמ
.ינמז רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 45,144.15 מהעברה      
      
      
תינבלמ/הליגר - האלול עוציב     06.43.02.0120
ללוכ ,"בנז" םע תקזוחמ תינבלמ/תקזוחמ      
01 דע קמועב טלפסאה חטשמ ץירח רוסינ      
לש תורוניצו םילבכ תנקתהו תקפסא .מ"ס      
תדדמנה םירוביח תחושל דע - האלולה      
ףוציר וא/ו טלפסא תחיתפ ללוכ דרפנב      
שרדייו הדימב ,הפש ןבאב חודיק וא/ו הכרדמ      
תחנהל שרדנה קמועל הביצח וא/ו הריפחו      
בורקה רבע מה אתל דע האלולהמ תרנצה      
ינבאו טלפסאה חטשמ ןוקיתו םוטיא ללוכ      
חקפמה ןוצר תועיבשל הנקתהה רמגב הפש      
תושירדו ינכטה טרפמה יפל עצובי לכה      

100,220.00    50.11 2,000.00 .צ.ע.מ רטמ   
      
יאלג תואלול רוביחל םוטא יסקופא רבחמ     06.43.02.0130

  4,209.28   263.08    16.00 .רבעמ תוחושב 'חי   
      
תמצוע תרבגהו השלחהל תורוא םעמע     06.43.02.0140
י"ע לעפוי םעמעה .םירוזמרה יסנפב הרואתה      
ןוראב ןקתויש ןועש וא ירטקלאוטופ את      
היהי הרואתה תמצועב יונישה ,ןונגנמה      
הרואתה תמצועמ םיזוחא 05 -ל דע יתגרדה      
םירזיבאהו טוויחה לכ ללוכ ,תילנימונה      

  1,653.52   206.69     8.00 'פמוק .טלפמוק ,למשחה חולב םישורדה  
      
ןונגנמל קזב ןופלט וק לש רוביחב לופיט     06.43.02.0150
םגד רוניצ לש הנקתהו הקפסא ללוכ םירוזמר      
םייק קזב בוג ןיב 5.31 .ע.ק.י 3" רטוקב קזב      
קזב בוג תצירפ ללוכ ,םירוזמרה ןונגנמל      
ןגומ ןופלט עקש לש הנקתהו הקפסא ,םייק      
ךרוצל תושרדנה רזעה תודובע לכו םימ      
גיצנ םע םואתב עצובי לכה .םלשומ רוביח      

  1,514.00    30.28    50.00 .וקה א"מ יפל ריחמה .חקפמו קזב תרבח רטמ   
      
תיתחת הבוג ,ןוולוגמ ,הבגומ רוזמר דומע     06.43.02.0200

 16,425.50 2,346.50     7.00 .'מ 5.3 העונת יא/הכרדמה לעמ םיסנפה 'חי   
      
טוש עורזל הנכה םע ,ןוולוגמ ,רוזמר דומע     06.43.02.0210
קוזיחל םיגרב ללוכ ,'מ 5.5 דע 'מ 0.3 ךרואב      
םאתהב ,ןוטב דוסי ללוכ ,רזע דויצ ,עורזה      

 16,309.15 3,261.83     5.00 'פמוק )6" ריצ םגד דומע(.טלפמוק ,תינכתל  
      

185,475.60 20.34.60 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

113/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     113 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

72 שיבכ / 002 תמוצ 60 הנבמ
.ינמז רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

185,475.60 מהעברה      
      
      

    880.18   880.18     1.00 .'מ 0.3 ךרואב טוש עורז 'חי  06.43.02.0240
      

  1,187.50 1,187.50     1.00 .'מ 0.4 ךרואב טוש עורז 'חי  06.43.02.0270
      

  3,883.14 1,294.38     3.00 'מ 5.4 ךרואב טוש עורז ק"מ  06.43.02.0280
      
8" תושדע רטוק ר"הל רוזמר סנפ תכרעמ     06.43.02.0390
DEL תייגולונכט לע ססובמה קורי ,םודא      
ירזיבא ללוכו הרובחתה דרשמ י"ע תרשואמה      
,תויומד, תושדע ,עורזל ואו דומעל רוביח      

 26,094.60 2,174.55    12.00 'פמוק .תומלשב רוביחל םיילגרו תויחצמ  
      
,ר"הל DEL יסנפ רובע ימצע םעמע תפסות     06.43.02.0400
םילכה תונכהה לכ ללוכ 05% דע םועמע      

  2,858.04   238.17    12.00 'פמוק .טלפמוק לכה .םיוולינה םירזיבאהו  
      
רטוקב   העונת סנפ תכרעמ תנקתהו הקפסא     06.43.02.0410
ססובמה קורי ,בוהצ ,םודא עבצ 21" השדע      
דרשמ י"ע תרשואמה  DEL תייגולונכט לע      
ואו דומעל רוביח ירזיבא ללוכו הרובחתה      
םיילגרו תויחצמ ,תויומד ,תושדע ,עורזל      

 11,514.80 1,439.35     8.00 'פמוק .תומלשב רוביחל  
      
, DEL העונת סנפ רובע ימצע םעמע תפסות     06.43.02.0420
םילכה תונכהה לכ ללוכ 05% דע םועמע      

  1,491.12   186.39     8.00 'פמוק .טלפמוק לכה .םיוולינה םירזיבאהו  
      
העונת סנפ תכרעמ גוז תנקתהו הקפסא     06.43.02.0430
בוהצ  עבצ 21" השדע רטוקב 8-ה בהבהמ      
י"ע תרשואמה  DEL תייגולונכט לע ססובמה      
דומעל רוביח ירזיבא ללוכו הרובחתה דרשמ      
םיילגרו תויחצמ ,תויומד ,תושדע ,עורזל ואו      

  4,535.50 2,267.75     2.00 .תומלשב רוביחל 'חי   
      
DEL סנפ גוז רובע ימצע םעמע תפסות     06.43.02.0440
לכ ללוכ 05% דע םועמע ,8-ה םיבהבהמ      
לכה .םיוולינה םירזיבאהו םילכה תונכהה      

    642.02   321.01     2.00 'פמוק .טלפמוק  
      
      
      
      

238,562.50 20.34.60 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

114/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     114 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

72 שיבכ / 002 תמוצ 60 הנבמ
.ינמז רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

238,562.50 מהעברה      
      
      
יסנפ תכרעמ לעמ ראומ היירוה רורמת     06.43.02.0450
לע ססובמה ,טוליש ללוכ ,בכר ילכל העונת      
דרשמ י"ע תרשואמה DEL תייגולונכט      
ואו דומעל רוביח ירזיבא ללוכו הרובחתה      
םיילגרו תויחצמ ,תויומד ,תושדע ,עורזל      

 12,527.50 1,252.75    10.00 .טלפמוק ,תומלשב רוביחל 'חי   
      
תקידבל ילמינימ םרזל הרקב 'חי תפלחה     06.43.02.0490

  7,418.34   412.13    18.00 'פמוק .הרונב םידלה תוניקת  
      
גוס לכמ 44-ס לגר ךלוה ןצחל טלש רורמת     06.43.02.0500

  1,586.80   198.35     8.00 'פמוק .חקפמה י"ע שרדייש  
      
לכ ללוכ אוהש גוס לכמ רוא ריזחמ רורמת     06.43.02.0510
לע ןקתומ שרדנה רזעה דויצו םירזיבאה      
טרופש הרואת וא רוזמר ,רורמת דומע      

    521.98   260.99     2.00 'פמוק .דרפנב  
      
ןרציה לעפמב ןה ותקידבו ןונגנמה תלעפה     06.43.02.0540

  1,915.68 1,915.68     1.00 'פמוק .העונת סדנהמ י"ע רתאב ןהו  
      
לע ,רחא ילאירפירפ דויצ וא ,ןונגנמב םייוניש     06.43.02.0560
ביכרמל סחייתמ ףיעסה( רשואמ יאנכט ידי      

  9,291.00   185.82    50.00 .)דבלב הדובעה ע"ש   
      
וא XAOC גוסמ םיאלגל הנזה ילבכ תכרעמ     06.43.02.0570
,ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ םע ךכוסמ  ע"ש      
ןונגנמ ןיב ,דרפנב הטרופש תרנצב לחשומ      
האלולה יכילומ ןיבל םירוזמרל הרקב      
,םירוביחל תופומ ללוכ ,רבעמה יאוותבש      

  3,883.13 3,883.13     1.00 'פמוק .תמוצל טלפמוק  
      
םירוזמרה ןקתמל תמוצב תונואת חוטיב     06.43.02.0630

  2,401.10 2,401.10     1.00 'פמוק .תוירחאה תנש ךלהמב תומלשב  
      
לש ילמשחו יזיפ םייק בצמ תוינכות תנכה     06.43.02.0930
הרואת ןקתמל תמייק הרואת תכרעמ      
תוינכותה, תחא הרואת תיזכרמל רבוחמה      
תוחפל 0002 דקוטוא בשחוממ ץבוקב ושגוי      

  2,609.89 2,609.89     1.00 'פמוק .םיקתעה 3 ללוכ  
      
      

280,717.92 20.34.60 קרפ תתב הרבעהל
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115/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     115 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

72 שיבכ / 002 תמוצ 60 הנבמ
.ינמז רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

280,717.92 מהעברה      
      
      
תמייק תרנצב הלחשה הנקתה הקפסה     06.43.02.0940
FMM םיצורע 6 םיטפוא םיביס לבכ רוביחו      
לכו תרנצה תפיטשו יוקינ, םירזיבא תוברל      

  8,144.00    40.72   200.00 .ותלעפהו רוביחה עוציב תמלשהל שרדנה רטמ   
288,861.92 :םישדח םירוזמר תנקתהל תודובע 20.34.60 כ"הס  

      
ה י י צ ח  י ר ב ע מ ל  ם י ר ז ע  50.34.60 ק ר פ  ת ת       
:ה י י א ר  י ל ב ג ו מ ל       
      
ייוקל רובע שושימ-עמש ןקתה ןקתקת/םזמז     06.43.05.0010
וא "הרונמ" תרצות ,101UTAM םגד ,הייאר      

 47,617.80 3,968.15    12.00 'פמוק .רשואמ ךרע הווש  
      
,דרפנב טרופש דומע לע ,לגר יכלוהל ןצחל     06.43.05.0050
,טוליש ,םימ תנגומ ,תניירושמ אספוק ללוכ      
תרוקיב תרונ ללוכ ,44-א רוא ריזחמ רורמת      
    DEL חתמב תלעופה קורי עבצב CD, V42  
לכ ללוכ .ןצחלה לע הציחל םע תקלדנו      
הנקתהל שרדנה רזעה דויצו םירזיבאה      

  5,679.12   709.89     8.00 'פמוק .ןצחלה לש הניקת הלעפהו  
      
הנקתהו הקפסא ללוכה ןצחל תנקתהל ןודומע     06.43.05.0060

  1,461.56   365.39     4.00 קקפ ללוכ עקרקה ינפ לעמ רטמ 02.1 הבוגב 'חי   
 54,758.48 :הייאר ילבגומל הייצח ירבעמל םירזע 50.34.60 כ"הס  

      
,ם י ל י ב ו מ  ,ת ר נ צ  90.34.60 ק ר פ  ת ת       
: ת ו ח ו ש ו  ת ו ר י פ ח       
      
/"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     06.43.09.0050
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק )"םונגמ"      

  3,610.00    18.05   200.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח רטמ   
      
יבועב מ"מ 57 רטוקב חישק .יס.יו.יפ רוניצ     06.43.09.0120
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 2.3  ןפוד      

  4,940.00    24.70   200.00 .ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
יבועב מ"מ 011 רטוקב חישק .יס.יו.יפ רוניצ     06.43.09.0130
טוח ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 6.3 ןפוד      

 11,970.00    39.90   300.00 .ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
      

 20,520.00 90.34.60 קרפ תתב הרבעהל
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116/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     116 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

72 שיבכ / 002 תמוצ 60 הנבמ
.ינמז רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 20,520.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     06.43.09.0400
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

 21,303.75 1,420.25    15.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     06.43.09.0460

  1,424.28   712.14     2.00 .004D ןיממ הסכמו הרקית רובע 'חי   
 43,248.03 : תוחושו תוריפח ,םיליבומ ,תרנצ 90.34.60 כ"הס  

      
:ת ו נ ו ש  11.34.60 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     06.43.11.0020
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
תחוש ךותב, תעבט קדהמ ,השקה שאר      
ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב 06? תרוקב      

 17,459.10   969.95    18.00 'פמוק .טלפמוק העיבצו טוליש ,הסכמ,  
 17,459.10 :תונוש 11.34.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

404,327.53 .ינמז רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34.60 כ"הס  
404,327.53 72 שיבכ / 002 תמוצ 60 כ"הס
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117/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     117 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

8 ק ר פ  80.80 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80.80 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,תוכמותה ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
,םירוביח תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה      
,הכישמ לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס      
יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
.הזוחה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ     08.08.01.0036
4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 23 רטוקב      

    427.50     9.50    45.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"מ רטמ   
      
)E.P.D.H( ןליתאילופמ םייטסלפ תורוניצ      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     08.08.01.0048
יספ םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

  8,027.50    12.35   650.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
  8,455.00 10.80.80 קרפ תתב הרבעהל
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118/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     118 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,455.00 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  5,700.00    11.40   500.00 08.1.021. רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
יפלו 20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.08.01.0171
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

  6,042.00 1,510.50     4.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.08.01.0258
מ"ס 04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 23,940.00    34.20   700.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
 44,137.00 10.80.80 קרפ תתב הרבעהל
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119/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     119 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 44,137.00 מהעברה      
      
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     08.08.01.0291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
רושיא תלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

  2,090.00   104.50    20.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה ק"מ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה      
רזעה ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.08.01.0369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

 17,024.00   608.00    28.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
תרטמה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.08.01.0495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      

    418.00   418.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה  
 63,669.00 1.8 קרפ 10.80.80 כ"הס  
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120/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     120 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2.8 ק ר פ  20.80.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
חול ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
עורזל םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה      
םידומעה רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב      
      
יפלו 10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 06 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
םירזבא שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םישורדה םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב      
דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ הרואתה      
.רונתב      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     08.08.02.0039
ךרואב 720.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 67,830.00 2,422.50    28.00 'פמוק .'מ 5 וא 8.4  
      
      
      

 67,830.00 20.80.80 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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121/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     121 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 67,830.00 מהעברה      
      
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     08.08.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

  6,108.50   610.85    10.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      
תיביטרוקד וא/ו תננגוסמ )218 י"ת( עורז      
תמאתומ רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ היושע      
דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו דומעל      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה ףוגלו      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
.ןימזמה תשירדו םגד וא/ו טרפ יפל דומעה      

 73,938.50 2.8 קרפ 20.80.80 כ"הס  
      
3.8 ק ר פ  30.80.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םישגמ      
      
      
      
      
      
      
      

30.80.80 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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122/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     122 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיקדהמ ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
ע"ש וא IXEGOS תרצות 3CB -ו 2CB םגד      
ללוכ ,ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,רשואמ      
ירוביחלו טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ      
יבטוק וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה      
    CA01X2, AK01, רובע דרפנ חטבמ( יוסיכ  
תיבלו ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה      
      
יפלו 70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     08.08.03.0042

  6,650.00   237.50    28.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     08.08.03.0045

  3,040.00   304.00    10.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.08.03.0081

    427.50     8.55    50.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

 22,325.00    44.65   500.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
הקראה      
      
      
      

 32,442.50 30.80.80 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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123/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     123 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 32,442.50 מהעברה      
      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
וטרופש תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
לכו םידומעל הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב      
עוציבל תושורדה תודובעה לכו םירמוחה      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה רוביח      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.08.03.0336

 12,350.00    24.70   500.00 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53 רטמ   
      
טוממ תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
עקרקב תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ      
ןוטב הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל      
    521B תשוחנמ הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל  
לית ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05      
תשרב הקראה לית וא ספא לית וא הקראה      
.העיבצו טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.08.03.0387
ןוטב תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3      
ללוכ מ"ס 06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט      

  3,795.25   759.05     5.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ  
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.08.03.0444
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

  5,665.80   202.35    28.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.08.03.0459
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

  2,529.85 2,529.85     1.00 'פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
      
      
      

 56,783.40 30.80.80 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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124/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     124 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 56,783.40 מהעברה      
      
      
למשח סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     08.08.03.0465
הדימב םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב      
תוניקתל קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו      
םאתהבו למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה      
םושיר תדועת תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל      
הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבו      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו  
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     08.08.03.0501

  1,155.20    57.76    20.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     08.08.03.0504

  1,003.20    50.16    20.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     08.08.03.0901
    ILAD/CLP הרואתה ףוג לע הטילשל  
PI-GID-MDS-NE תמגוד ILAD תרושקתב      
םירוביח ללוכ מ"עב קטלנא י"ע קוושמ      
םישרדנה רזעה ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח      

 11,172.00   399.00    28.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ 'חי   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     08.08.03.0902
תמגוד  הענה םרז ליבגמו רתי חתמ ןגמ רובע      
    044-SEM-NE מ"עב קטלנא י"ע קוושמ  
ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח םירוביח ללוכ      

 11,172.00   399.00    28.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ םישרדנה רזעה 'חי   
 82,235.80 3.8 קרפ 30.80.80 כ"הס  

      
4.8 ק ר פ  40.80.80 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
      

40.80.80 קרפ תתב הרבעהל          
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125/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     125 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
ללוכ הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
.T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
ילעב הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
יוניבה דרשמ רגאמב םימושרה הכמסה תדועת      
תנכדעתמה המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו      
.דרשמה רתאב      
      
תמגוד W93 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     08.08.04.0132
    M2 1 OLATI תרצותמ CEA י"ע קוושמה  
שרדנה לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש      

 51,870.00 1,852.50    28.00 .810.40.80 ףיעס יפל 'חי   
 51,870.00 4.8 קרפ 40.80.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

271,713.30 8 קרפ 80.80 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

126/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     126 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.80 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
,מ"ס 6 יבועב ,תובלתשמ םינבאב ףוציר     08.40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב םירוויעל ןומיס ןבא גוסמ      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

  1,605.12   133.76    12.00 .)ןבל ןווגב( דוסי ר"מ   
      
תובכש ןבאמ ,מ"ס 04 בחורב ,ףוציר ספ     08.40.01.9000
5 יבועב ,תדבועמו תרסונמ ,"ימר" תיעבט      
ללוכ ,דוביעה רחאל רתויב קדה םוקמב ,מ"ס      

  3,487.26   249.09    14.00 תוינכתה יפל ,ןוטב דוסי רטמ   
      
,החוטש ,תיעבט ,תובכש ןבאב ףוציר     08.40.01.9001
רתויב קדה םוקמב ,מ"ס 5 יבועב ,תינוגילופ      
'זב ןווגב תונוש תודימב ,דוביעה רחאל      
,טנמצ לוח וא לוחו טיט תבכש ללוכ ,בהבהצ      
םיקלח ויהי ןבאה ינפ דוביע .תוינכתה יפל      

115,258.37   210.71   547.00 .תושיגנה ץעוי רושיא לבקל שי ,םישגנומו ר"מ   
      
תודימב ,תובכש ,תיעבט ןבאמ תוגרדמ     08.40.01.9009
תלבקלו המאתהל תותיס ללוכ ,מ"ס 33*51      
הארתה ספ תותיס ,קלח הכירד חטשמ      
ץעוי רושיא תלבק דע ,הנוש דוביעב      

107,445.00   275.50   390.00 .תינכתה יפל ,ןויזו ןוטב דוסי ,תושיגנה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

227,795.75 10.04.80 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

127/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     127 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

227,795.75 מהעברה      
      
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     08.40.01.9010
"תומר" ןבא 03% םע בולישב 2-ו 1 "ילוביט"      
תריחב יפל םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ לכב      
תרצות לכה ,)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה      
,טנמצ-לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םינווג בוליש ,םיקשיימ יולימ ,תיתשתה תנכה      
,תותשקב םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו      
לכה תועוצרבו םינטק םיחטשב ,לגועמב      

199,500.00   133.00 1,500.00 תוינכתה יפלו טלפמוק ר"מ   
      
תודימב ,"תיתשק" תימורט ןג ןבא     08.40.01.9012
ט"קמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,02/05/01      

 16,929.00    51.30   330.00 .תוינכתה יפל  ע"וש וא "ןייטשרקא" ,0032 רטמ   
      
תרסונמ "ימאח" תיעבט ןבאמ הבישי תוגרדמ     08.40.01.9061
םסמסומ דוביעב ןוילע בשומ ,תינדי תדבועמו      
תודימב ,הזבוט )םור( תיזחו ינוויכ-וד ,ןידע      
םינבא ללוכ ,מ"ס 54-04 הבוגב ,'מ 1 בחורב      
יפל ןיוזמ ןוטב דוסי ,שרדנכ תויזפרט      

 76,000.00   950.00    80.00 תוינכתה ר"מ   
      
רתאב קוצי ,רשוכ ינקתמל 03 -ב ןוטב חטשמ     08.40.01.9100
תכתורמ לזרב תשר ללוכ ,מ"ס 02 יבועב      
ןוטב ינפ תקלחהו מ"ס 02 02/ לכ 8 רטוק      

 33,250.00   133.00   250.00 .םירפתו םיקשמ תוברל קורס ר"מ   
553,474.75 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.80 כ"הס  

      
ת ו ע ל ס מ  20.04.80 ק ר פ  ת ת       
      
'זב ןווגב ,תינבלמו החוטש ןבאמ ,העלסמ     08.40.02.9000
ללוכ ,06*001*001 םומינימ תודימב ,רופא      
טרפה יפלו ,תוינכטואיג תועירי ,הזר ןוטב      

  2,850.00   285.00    10.00 .סדנהמה תוינכתו ר"מ   
  2,850.00 תועלסמ 20.04.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
128/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     128 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע י ר י  50.04.80 ק ר פ  ת ת       
      
הגורא אל תינכטואיג העירי הנקתהו הקפסא     08.40.05.9100
וא ןופוד תרצות DLOG XETNALP גוסמ      
תבכשל םיעצמה תבכש ןיב ,ע"וש      
העיריה לקשמ .קחשמה ינקתמב "תיניערגה"      
,ןרציה תוארוה יפל הנקתה .ר"מל 'ג 521      
יפלו חטשה יאנת יפל שרדיתש הרוצ לכב      
01 לש הפיפחב תווצק רוביח .הנקתה טרפ      

  1,710.00     8.55   200.00 .מ"ס ר"מ   
  1,710.00 תועירי 50.04.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

558,034.75 רתאה חותיפ 04.80 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
129/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     129 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.80 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14.80 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ב       
      
,םנודל ק"מ 02 -כ לש תומכב טסופמוק     08.41.01.0011

 17,385.00   142.50   122.00 .ר"מ 052 לעמ םיחטשל ק"מ   
      
תימוקמה המדאל תמאתומו תאבומ ןג תמדא     08.41.01.0013

179,417.19    50.35 3,563.40 חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     08.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      

 19,477.26    10.93 1,782.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   
216,279.45 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14.80 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.80 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

  1,520.00     9.50   160.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  08.41.02.0055
      

 10,991.50    12.35   890.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  08.41.02.0065
      

  4,522.00    13.30   340.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  08.41.02.0070
      

  8,740.00    19.00   460.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  08.41.02.0075
      

  8,312.50    23.75   350.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  08.41.02.0080
      

  7,448.00    26.60   280.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  08.41.02.0085
 41,534.00 20.14.80 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
130/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     130 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 41,534.00 מהעברה      
      
      

  2,584.00    16.15   160.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  08.41.02.0137
      

    760.00    38.00    20.00 . 61 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  08.41.02.0141
      

  1,425.00    47.50    30.00 . 61 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  08.41.02.0142
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     08.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

 70,110.00     5.70 12,300.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     08.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

  2,850.00     4.75   600.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  6,650.00    38.00   175.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  08.41.02.0160
      

    522.50    52.25    10.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  08.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

    855.00    28.50    30.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  08.41.02.0190
      

  3,847.50    42.75    90.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  08.41.02.0200
      

 16,245.00    90.25   180.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  08.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     08.41.02.0235

    855.00    42.75    20.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     08.41.02.0240

  2,660.00    66.50    40.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 002 וא 8" רטוקב .C.V.P לוורש     08.41.02.0245

  2,850.00    95.00    30.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     08.41.02.0255

  1,235.00   123.50    10.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
      

154,983.00 20.14.80 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

131/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     131 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

154,983.00 מהעברה      
      
      
ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     08.41.02.0265
רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ ללוכ      

  4,180.00   104.50    40.00 .ומוקמל ריטממה 'חי   
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     08.41.02.0270
היקשהה תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

    855.00    85.50    10.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
      

  1,900.00    38.00    50.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  08.41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     08.41.02.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

  5,365.60 5,365.60     1.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
הרטמהו ףוטפטל 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     08.41.02.0315
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמינש,רטמורדיה      
תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש/י.ר.א      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו דוקיפ ימל      

  4,312.05 4,312.05     1.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ גוסמ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     08.41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  2,872.80   718.20     4.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
      
      

174,468.45 20.14.80 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

132/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     132 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

174,468.45 מהעברה      
      
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     08.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  5,213.60   651.70     8.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     08.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  2,986.80   497.80     6.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     08.41.02.0390

    931.00   133.00     7.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
םולב "טיילרוא" 0011/2 תכרעמ שארל ןורא     08.41.02.0405
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  3,325.00 3,325.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     08.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  7,600.00 3,800.00     2.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2/1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     08.41.02.0425
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 1      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  5,700.00 5,700.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     08.41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  7,125.00 7,125.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
      
      
      

207,349.85 20.14.80 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

133/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     133 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

207,349.85 מהעברה      
      
      
תרצות  CD-8 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     08.41.02.0455
,ןעטמ ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ      
את ןיפולחל וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ      
ןוראב ,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
לע הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה      
רושיא ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח  
      
CD-61 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     08.41.02.0460
ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמ הנגה ןוראב      
ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ לע      

 11,400.00 11,400.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     08.41.02.0470

  6,650.00   332.50    20.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     08.41.02.0500

  5,643.00   313.50    18.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     08.41.02.0505

  1,995.00   332.50     6.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
הנגה ללוכ טרפ יפל 1" רטוקב תוסיו תדוקנ     08.41.02.0510

  1,520.00   380.00     4.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  זגראב  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     08.41.02.0525

  2,375.00 1,187.50     2.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     08.41.02.0530

  3,135.00 1,567.50     2.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
249,567.85 2.14 קרפ 20.14.80 כ"הס  

      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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134/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     134 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנלו הליתשל עקרק תרשכה     08.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

 29,532.00     4.28 6,900.00 .םיינכמ םילכב ר"מ   
      
ויוקיק ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     08.41.03.0072
לבקל שי .חקפמה / ןנכתמה י"ע שרדנה      
ריחמה .אשדה רוקמ לע חקפמהמ רושיא      
םורט םישרדנה םילופיטה לכ תא ללוכ      
שאר ינשד ,עקרק יקיזמתרבדה - הליתש      
רחאל םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל      
ינושידו םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש      

 13,205.00    19.00   695.00 .הצרמה ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     08.41.03.0110

293,664.00    15.20 19,320.00 רטיל 3 חפנב 'חי   
      
- 5.8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     08.41.03.0167
הלעמב מ"ס 02 דודמ  :מ"מ 05 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ ,הפיו      

 20,748.00   399.00    52.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
36 - עזג רטוק 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     08.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

 54,720.00   456.00   120.00 עקרקהמ 'חי   
      
      

411,869.00 30.14.80 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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135/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     135 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

411,869.00 מהעברה      
      
      
,ןולא( 5.8 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     08.41.03.0195

  7,904.00   152.00    52.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     08.41.03.0280

 16,125.30     1.90 8,487.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
435,898.30 תועיטנו ןוניג 30.14.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

901,745.60 ןוניג תודובע 14.80 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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136/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     136 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.80 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ל י ש  10.24.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      
      
םגד ,)ירוביצ חטש( ןגב תוגהנתה טלש     08.42.01.9000
הקפסא ללוכ ,"תוער םיבכמ ןיעידומ תייריע"      
יפלו ןרציה תוארוה יפל ןוגיע ,דוסי ,הנקתהו      

  7,600.00 3,800.00     2.00 .תוינכתה 'חי   
  7,600.00 ןג טוליש 10.24.80 כ"הס  

      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.80 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
םגד ,מ"ס 07 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     08.42.02.9000
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 18,130.75 1,648.25    11.00 תוינכתה יפל ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 021 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     08.42.02.9001
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 19,207.10 1,746.10    11.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 071 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     08.42.02.9002
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 57,191.90 1,844.90    31.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
ירזיבא ללוכ ,תכתמו ץע "יתשק" לספס     08.42.02.9003
יפל ןוגיעו דוסי ,תנעשמ ,די ידעסמ ,רוביח      

  9,500.00 1,900.00     5.00 .תוינכתה רטמ   
      
,רוביח ירזיבא ללוכ ,תכתמו ץע ,"רשי" לספס     08.42.02.9004

  2,850.00 1,425.00     2.00 תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי ,תנעשמ ,די ידעסמ רטמ   
      
      

106,879.75 20.24.80 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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137/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     137 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

106,879.75 מהעברה      
      
      
לש "1T-UBIRT" םגד ץעו תכתמ לספס     08.42.02.9050
הנקתהל דעוימ ,ע"וש וא "NOMEL" תרבח      
יפל ןווגב ,מ"ס 06 ךרואב ,הבישי תוגרדמ לע      
יפל עוביק וא/ו דוסי ללוכ ,לכירדאה תריחב      

  8,977.50 1,795.50     5.00 תוינכתהו ןרציה 'חי   
      
לש "1T-UBIRT" םגד ץעו תכתמ לספס     08.42.02.9051
הנקתהל דעוימ ,ע"וש וא "NOMEL" תרבח      
ןווגב ,מ"ס 601 ךרואב ,הבישי תוגרדמ לע      
עוביק וא/ו דוסי ללוכ ,לכירדאה תריחב יפל      

 11,115.00 2,223.00     5.00 תוינכתהו ןרציה יפל 'חי   
126,972.25 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.80 כ"הס  

      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.80 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     08.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרציה תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

  9,781.20 1,086.80     9.00 תוינכתה יפלו 'חי   
      
שיגנ זרב םע ,םיזרב 2 ללוכ רוריק םע היזרב     08.42.04.9001
םגד ,םיקובקב יולימל זרב םעו םיכנל      

 24,719.00 12,359.50     2.00 "אכירא םחש" לש 3602 ט"קמ ,"ןואיש" 'חי   
 34,500.20 תויזרבו םינותפשא 40.24.80 כ"הס  

      
5.24 ק ר פ  50.24.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש מ"מ 2-1  "תיניערג" גוסמ םידלי ןגל עצמ     08.42.05.0050

  3,334.50   333.45    10.00 .והשלכ יבועב ךרע הווש וא ידעלג רפכ ק"מ   
  3,334.50 5.24 קרפ 50.24.80 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ר פ  60.24.80 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,ץע תללצהו הדלפמ הלוגרפ     08.42.06.9000
ט"קמ "רומיטלוב" םגד ,מ"ס 012/052/002      
ןווגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 9162005      
תוארוה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל      

260,148.00 9,291.00    28.00 .תוינכתהו ןרציה 'חי   
      
      

260,148.00 60.24.80 קרפ תתב הרבעהל
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138/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     138 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

260,148.00 מהעברה      
      
      
תרזעב תללצה ,תכתממ "תיתשק" הלוגרפ     08.42.06.9001
,הרישקהו רוביחה ירזיבא לכ ללוכ ,םיספטמ      

 34,200.00 1,900.00    18.00 .תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי 'חי   
      
הללצה ,ץעו תכתממ "לג-תיתשק" הלוגרפ     08.42.06.9010
,רוביחה ירזיבא לכ ללוכ ץע תוחול תרזעב      
,רונתב העובצ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב      

201,875.00 2,375.00    85.00 .תוינכתה יפל ,ןוגיעו דוסי ללוכ ר"מ   
496,223.00 תולוגרפ 60.24.80 כ"הס  

      
ם י י נ פ ו א  י נ ק ת מ  70.24.80 ק ר פ  ת ת       
      
ךרואב ,םוינימולאמ "הלריפס" םיינפוא ןקתמ     08.42.07.9000
ללוכ "אכירא םחש" לש 4894 ט"קמ 'מ 22.1      

  6,156.00 1,539.00     4.00 .תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיעו דוסי 'חי   
  6,156.00 םיינפוא ינקתמ 70.24.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

674,785.95 ץוח טוהיר 24.80 כ"הס  
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139/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     139 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.80 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.80 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     08.44.01.0080
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      

 24,491.95   168.91   145.00 טרפ יפל תוריקל רוביח רטמ   
      
מ"ס 54 הבוגב ,הייחמצל הנגה הקעמ     08.44.01.0090
רוניצמ ,רתויה לכל 'מ 5.1 לש תודש ךרואבו      
,מ"ס 1 יבועב ךלפו "5.1 רטוקב הדלפ      
ןטובמו ןגועמ ,רונתב םיעובצו םינוולוגמ      

 67,564.00   168.91   400.00 תוינכתה יפל ,עקרקב רטמ   
      
ןוולג ןוולוגמ ,מ"ס 021 הבוגב תכתמ הקעמ     08.44.01.9002
,תיטטס ורטקלא הקבאב ,רונתב עובצו םח      
,ע"וש וא "רובמט" לש roodtuo תמגודכ      
םינווג ללוכ( לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
הטזור ,םולהי חודיקב ןוגיע ללוכ )םיילאטמ      

165,154.00   375.35   440.00 תוינכתה יפל ,דוסי וא תוקטלפ ,ןוגיעה יוסיכל רטמ   
      
,מ"ס 021 הבוגב תכתממ "רובש" הקעמ     08.44.01.9020
הקבאב ,רונתב עובצו םח ןוולג ןוולוגמ      
לש roodtuo תמגודכ ,תיטטס ורטקלא      
לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,ע"וש וא "רובמט"      
חודיקב ןוגיע ללוכ )םיילאטמ םינווג ללוכ(      
וא תוקטלפ ,ןוגיעה יוסיכל הטזור ,םולהי      

 30,020.00   375.25    80.00 תוינכתה יפל ,דוסי רטמ   
287,229.95 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

287,229.95 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.80 כ"הס  
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140/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     140 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15.80 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  20.15.80 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     08.51.02.0160

  8,463.01     2.57 3,293.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     08.51.02.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
וא ,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחיאתוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל      
הסירג/הריפחה יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      

 95,121.60    19.95 4,768.00 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי ק"מ   
103,584.61 2.15 קרפ 20.15.80 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.80 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     08.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 95,414.68   115.90   823.25 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
 95,414.68 3.15 קרפ 30.15.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

198,999.29 15 קרפ 15.80 כ"הס  
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141/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     141 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

108 פ"צש 80 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.80 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     08.90.01.0001

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 19,000.00 םיצע תרואת 10.09.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,000.00 םיצע תרואת 09.80 כ"הס  
2,911,508.84 108 פ"צש 80 כ"הס
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142/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     142 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.90 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  20.20.90 ק ר פ  ת ת       
ן י ו ז מ  ן ו ט ב -ר ד ג       
      
ןבאמ .מ"ס05 לש ללוכ יבועב רדג תוריק     09.02.02.0031
03-ב ןוטב גוס .לוחיכ ללוכ )תעקובמ("ימאח"      
תקיציו ריקה דוסיל הריפח ,ןויז ללוכ ריחמה      
מ"ס 52 דע םינפ וד יופיצ ,רזוח יולימ ,דוסיה      
,םירפת ,תוזאפ םע ןוטבמ ךרבדנ ,ינשה דצב      
סלפממ דדמייו מ"ס 06 דע ריקה הבוג ,םיזקנ      

183,101.10   518.70   353.00 טרפ יפל לכה .הכרדמ/יפוס עקרק רטמ   
      
יופיח אלל ,03-ב ןיוזמ ןוטבמ "ילג" רדג ריק     09.02.02.9000
ריק שאר םע ,'מ 6.0 דע ריקה הבוג ,ןבא      
2 -ל מ"ס 52 ןיב הנתשמ יבועב ריקה ,"ילג"      
,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע תודובע ללוכ ,'מ      
ןויז ,תושימג תוינבת ,תולוגע תוניפ ,םירפת      
םישורדה םירמוחהו תודובעה לכו ריקה      
טרופמכ תומלשב ריקה עוציב ךרוצל      

 88,825.00 1,045.00    85.00 .תוינכתב ק"מ   
      
)א :תובכש 3 -ב ץוח חיט רובע ריחמ תפסות     09.02.02.9001
ףיעס יפל מ"מ 5 יבועב הצברה תבכש      
תפסות תוברל ,יללכה טרפמה לש 212090      
51% לש תומכב רשואמ גוסמ ילירקא קבד      
דיס אלל תרשיימ הבכש )ב .טנמצה תומכמ      
,יללכה טרפמה לש 442090 ףיעס יפל      
5% לש תומכב רשואמ ילירקא קבד תפסותב      
תזתה י"ע הנוילע הבכש )ג .טנמצה תומכמ      
5.1 תומכב הריחבל ןווגב ע"וש וא "סקטינק"      
ןוקיליס ריימרפ תזתה תוברל ,ר"מ/ג"ק      
דוריג ,ץחלב םימ תפיטש רחאל "ירדנק"      
חיטו םיקדס ינוקיתו תשרבמב דיס ,קבא      
תויכנא ,תוניפ תללוכ הדובעה .ףפור      
עוציב יס.יו.יפ טנק םע תונוולוגמ ,תויקפואו      

 27,170.00   123.50   220.00 ןרציה תויחנה יפל ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      

299,096.10 20.20.90 קרפ תתב הרבעהל
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143/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     143 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

299,096.10 מהעברה      
      
      
לש "049FL" יופיח רובע ריחמ תפסות     09.02.02.9003
תבכש יבוע .ע"וש וא "טקטנוק.רא.יס" תרבח      
יפל השעי יופיחה .מ"מ 3 םומינימ יופיחה      
הדובעה .לכירדאה ידי לע תרשואמ אמגוד      
,ץרווק תעירז ףיסקופא רמיירפ עוציב תללוכ      
,לכירדאה תריחבל םינווג ,םיקיילפ רוזיפ      
םושייו שוטיל ,)VU דימע( ןטירואילופ תבכש      

    380.00   380.00     1.00 )יופיחל הפולח( ןרציה תייחנה יפל תובכש ר"מ   
299,476.10 ןיוזמ ןוטב-רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20.90 כ"הס  

      
ד ו ב ע  ר י ח מ  ת פ ס ו ת  60.20.90 ק ר פ  ת ת       
04-ב  ן ו ט ב       
      

  4,979.95    31.35   158.85 .03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  09.02.06.0010
  4,979.95 04-ב ןוטב דובע ריחמ תפסות 60.20.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

304,456.05 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20.90 כ"הס  
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144/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     144 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

8 ק ר פ  80.90 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80.90 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,תוכמותה ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
,םירוביח תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה      
,הכישמ לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס      
יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
.הזוחה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ     09.08.01.0036
4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 23 רטוקב      

    285.00     9.50    30.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"מ רטמ   
      
)E.P.D.H( ןליתאילופמ םייטסלפ תורוניצ      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     09.08.01.0048
יספ םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

 11,115.00    12.35   900.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
 11,400.00 10.80.90 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
145/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     145 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,400.00 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     09.08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  5,700.00    11.40   500.00 08.1.021. רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
יפלו 20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     09.08.01.0183
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 051 קמועו מ"ס      

  6,840.00 1,710.00     4.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     09.08.01.0258
מ"ס 04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 16,074.00    34.20   470.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
 40,014.00 10.80.90 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
146/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     146 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 40,014.00 מהעברה      
      
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     09.08.01.0291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
רושיא תלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

  1,567.50   104.50    15.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה ק"מ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה      
רזעה ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     09.08.01.0369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

 14,592.00   608.00    24.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
תרטמה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     09.08.01.0495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      

    418.00   418.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה  
 56,591.50 1.8 קרפ 10.80.90 כ"הס  
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147/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     147 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2.8 ק ר פ  20.80.90 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
חול ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
עורזל םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה      
םידומעה רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב      
      
יפלו 10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 06 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
םירזבא שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םישורדה םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב      
דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ הרואתה      
.רונתב      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     09.08.02.0039
ךרואב 720.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 58,140.00 2,422.50    24.00 'פמוק .'מ 5 וא 8.4  
      
      
      

 58,140.00 20.80.90 קרפ תתב הרבעהל
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148/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     148 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 58,140.00 מהעברה      
      
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     09.08.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

  5,497.65   610.85     9.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      
תיביטרוקד וא/ו תננגוסמ )218 י"ת( עורז      
תמאתומ רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ היושע      
דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו דומעל      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה ףוגלו      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
.ןימזמה תשירדו םגד וא/ו טרפ יפל דומעה      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הלופכ עורז     09.08.02.0414

  5,358.00   893.00     6.00 'פמוק 08.2.408  
 68,995.65 2.8 קרפ 20.80.90 כ"הס  

      
3.8 ק ר פ  30.80.90 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םישגמ      
      
      
      
      

30.80.90 קרפ תתב הרבעהל          
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149/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     149 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיקדהמ ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
ע"ש וא IXEGOS תרצות 3CB -ו 2CB םגד      
ללוכ ,ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,רשואמ      
ירוביחלו טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ      
יבטוק וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה      
    CA01X2, AK01, רובע דרפנ חטבמ( יוסיכ  
תיבלו ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה      
      
יפלו 70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     09.08.03.0042

  4,275.00   237.50    18.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     09.08.03.0045

  1,824.00   304.00     6.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     09.08.03.0081

    342.00     8.55    40.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     09.08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

 22,325.00    44.65   500.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
הקראה      
      
      
      

 28,766.00 30.80.90 קרפ תתב הרבעהל
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150/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     150 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 28,766.00 מהעברה      
      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
וטרופש תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
לכו םידומעל הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב      
עוציבל תושורדה תודובעה לכו םירמוחה      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה רוביח      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     09.08.03.0336

 12,350.00    24.70   500.00 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53 רטמ   
      
טוממ תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
עקרקב תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ      
ןוטב הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל      
    521B תשוחנמ הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל  
לית ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05      
תשרב הקראה לית וא ספא לית וא הקראה      
.העיבצו טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     09.08.03.0387
ןוטב תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3      
ללוכ מ"ס 06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט      

  1,518.10   759.05     2.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ  
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     09.08.03.0444
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

  4,856.40   202.35    24.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     09.08.03.0459
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

  2,529.85 2,529.85     1.00 'פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
      
      
      

 50,020.35 30.80.90 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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151/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     151 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 50,020.35 מהעברה      
      
      
למשח סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     09.08.03.0465
הדימב םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב      
תוניקתל קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו      
םאתהבו למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה      
םושיר תדועת תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל      
הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבו      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו  
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     09.08.03.0501

  1,155.20    57.76    20.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     09.08.03.0504

  1,003.20    50.16    20.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     09.08.03.0901
    ILAD/CLP הרואתה ףוג לע הטילשל  
PI-GID-MDS-NE תמגוד ILAD תרושקתב      
םירוביח ללוכ מ"עב קטלנא י"ע קוושמ      
םישרדנה רזעה ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח      

 11,970.00   399.00    30.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ 'חי   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     09.08.03.0902
תמגוד  הענה םרז ליבגמו רתי חתמ ןגמ רובע      
    044-SEM-NE מ"עב קטלנא י"ע קוושמ  
ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח םירוביח ללוכ      

 11,970.00   399.00    30.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ םישרדנה רזעה 'חי   
 77,068.75 3.8 קרפ 30.80.90 כ"הס  

      
4.8 ק ר פ  40.80.90 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
      

40.80.90 קרפ תתב הרבעהל          
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152/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     152 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
ללוכ הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
.T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
ילעב הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
יוניבה דרשמ רגאמב םימושרה הכמסה תדועת      
תנכדעתמה המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו      
.דרשמה רתאב      
      
תמגוד W93 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     09.08.04.0132
    M2 1 OLATI תרצותמ CEA י"ע קוושמה  
שרדנה לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש      

 55,575.00 1,852.50    30.00 .810.40.80 ףיעס יפל 'חי   
 55,575.00 4.8 קרפ 40.80.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

258,230.90 8 קרפ 80.90 כ"הס  
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153/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     153 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.90 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.90 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
תובכש ןבאמ ,מ"ס 04 בחורב ,ףוציר ספ     09.40.01.9000
5 יבועב ,תדבועמו תרסונמ ,"ימר" תיעבט      
ללוכ ,דוביעה רחאל רתויב קדה םוקמב ,מ"ס      

  2,490.90   249.09    10.00 תוינכתה יפל ,ןוטב דוסי רטמ   
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     09.40.01.9010
"תומר" ןבא 03% םע בולישב 2-ו 1 "ילוביט"      
תריחב יפל םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ לכב      
תרצות לכה ,)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה      
,טנמצ-לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םינווג בוליש ,םיקשיימ יולימ ,תיתשתה תנכה      
,תותשקב םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו      
לכה תועוצרבו םינטק םיחטשב ,לגועמב      

 78,470.00   133.00   590.00 תוינכתה יפלו טלפמוק ר"מ   
      
תודימב ,"תיתשק" תימורט ןג ןבא     09.40.01.9012
ט"קמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,02/05/01      

 27,958.50    51.30   545.00 .תוינכתה יפל  ע"וש וא "ןייטשרקא" ,0032 רטמ   
      
חישק יטסלפ רמוחמ אשד םחות - הניג ץצוח     09.40.01.9036
.ג.א.ד" תרבח לש ,מ"ס 71 )בחור( הבוגב      
עוביק ללוכ ,םוח ןווגב ,ע"וש וא "תוישעת      

  1,368.00    11.40   120.00 .המדאב רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

110,287.40 10.04.90 קרפ תתב הרבעהל
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154/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     154 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

110,287.40 מהעברה      
      
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     09.40.01.9037
לכב "תומר" ןבא 03% םע בולישב "ונאברוא"      
תריחב יפל םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ      
תרצות לכה ,)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה      
,טנמצ-לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םינווג בוליש ,םיקשיימ יולימ ,תיתשתה תנכה      
,תותשקב םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו      
לכה תועוצרבו םינטק םיחטשב ,לגועמב      

339,150.00   226.10 1,500.00 תוינכתה יפלו טלפמוק ר"מ   
449,437.40 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.90 כ"הס  

      
ת ו ע י ר י  50.04.90 ק ר פ  ת ת       
      
הגורא אל תינכטואיג העירי הנקתהו הקפסא     09.40.05.9100
וא ןופוד תרצות DLOG XETNALP גוסמ      
תבכשל םיעצמה תבכש ןיב ,ע"וש      
העיריה לקשמ .קחשמה ינקתמב "תיניערגה"      
,ןרציה תוארוה יפל הנקתה .ר"מל 'ג 521      
יפלו חטשה יאנת יפל שרדיתש הרוצ לכב      
01 לש הפיפחב תווצק רוביח .הנקתה טרפ      

  8,550.00     8.55 1,000.00 .מ"ס ר"מ   
  8,550.00 תועירי 50.04.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

457,987.40 רתאה חותיפ 04.90 כ"הס  
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155/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     155 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.90 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14.90 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ב       
      
,םנודל ק"מ 02 -כ לש תומכב טסופמוק     09.41.01.0011

  4,987.50   142.50    35.00 .ר"מ 052 לעמ םיחטשל ק"מ   
      
תימוקמה המדאל תמאתומו תאבומ ןג תמדא     09.41.01.0013

 22,909.25    50.35   455.00 חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     09.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      

  4,973.15    10.93   455.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   
      
,"ץעל חתפ"כ םשוימה ,תכתממ הדרפה ספ     09.41.01.9037
ןגועמו ףוצירה ינפ םע סלופמ מ 5.1 רטוקב      

  1,662.50    47.50    35.00 .תוינכתה יפל לכה ,ןוטב תרוגחל רטמ   
 34,532.40 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14.90 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.90 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

  1,140.00     9.50   120.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  09.41.02.0055
      

  6,916.00    12.35   560.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  09.41.02.0065
      

  3,059.00    13.30   230.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  09.41.02.0070
      

  6,650.00    19.00   350.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  09.41.02.0075
 17,765.00 20.14.90 קרפ תתב הרבעהל
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156/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     156 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 17,765.00 מהעברה      
      
      

  5,462.50    23.75   230.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  09.41.02.0080
      

  4,788.00    26.60   180.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  09.41.02.0085
      

    969.00    16.15    60.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  09.41.02.0137
      

  1,425.00    47.50    30.00 . 61 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  09.41.02.0142
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     09.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

 13,110.00     5.70 2,300.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     09.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

    475.00     4.75   100.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  1,900.00    38.00    50.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  09.41.02.0160
      

    261.25    52.25     5.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  09.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

    855.00    28.50    30.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  09.41.02.0190
      

  2,565.00    42.75    60.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  09.41.02.0200
      

  4,512.50    90.25    50.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  09.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     09.41.02.0235

    855.00    42.75    20.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     09.41.02.0240

  3,990.00    66.50    60.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     09.41.02.0255

  1,235.00   123.50    10.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
      
      

 60,168.25 20.14.90 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

157/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     157 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 60,168.25 מהעברה      
      
      
ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     09.41.02.0265
רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ ללוכ      

  3,971.00   104.50    38.00 .ומוקמל ריטממה 'חי   
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     09.41.02.0270
היקשהה תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

    855.00    85.50    10.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
      

  1,824.00    38.00    48.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  09.41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     09.41.02.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

  5,365.60 5,365.60     1.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     09.41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  1,436.40   718.20     2.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     09.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  2,606.80   651.70     4.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     09.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  1,991.20   497.80     4.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     09.41.02.0390

    931.00   133.00     7.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
 79,149.25 20.14.90 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
158/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     158 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 79,149.25 מהעברה      
      
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     09.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  7,600.00 3,800.00     2.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     09.41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  7,125.00 7,125.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
CD-61 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     09.41.02.0460
ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמ הנגה ןוראב      
ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ לע      

 11,400.00 11,400.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     09.41.02.0470

  3,657.50   332.50    11.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     09.41.02.0500

  2,508.00   313.50     8.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     09.41.02.0505

    665.00   332.50     2.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     09.41.02.0525

  1,187.50 1,187.50     1.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     09.41.02.0530

  1,567.50 1,567.50     1.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
114,859.75 2.14 קרפ 20.14.90 כ"הס  

      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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159/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     159 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.90 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנלו הליתשל עקרק תרשכה     09.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

  7,335.92     4.28 1,714.00 .םיינכמ םילכב ר"מ   
      
ויוקיק ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     09.41.03.0072
לבקל שי .חקפמה / ןנכתמה י"ע שרדנה      
ריחמה .אשדה רוקמ לע חקפמהמ רושיא      
םורט םישרדנה םילופיטה לכ תא ללוכ      
שאר ינשד ,עקרק יקיזמתרבדה - הליתש      
רחאל םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל      
ינושידו םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש      

 11,685.00    19.00   615.00 .הצרמה ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     09.41.03.0110

 65,360.00    15.20 4,300.00 רטיל 3 חפנב 'חי   
      
- 5.8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     09.41.03.0167
הלעמב מ"ס 02 דודמ  :מ"מ 05 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ ,הפיו      

  5,985.00   399.00    15.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
36 - עזג רטוק 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     09.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

 15,960.00   456.00    35.00 עקרקהמ 'חי   
      
      

106,325.92 30.14.90 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

160/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     160 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

106,325.92 מהעברה      
      
      
,ןולא( 5.8 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     09.41.03.0195

  2,280.00   152.00    15.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     09.41.03.0280

  8,360.00     1.90 4,400.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
116,965.92 תועיטנו ןוניג 30.14.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

266,358.07 ןוניג תודובע 14.90 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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161/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     161 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.90 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ל י ש  10.24.90 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      
      
םגד ,)ירוביצ חטש( ןגב תוגהנתה טלש     09.42.01.9000
הקפסא ללוכ ,"תוער םיבכמ ןיעידומ תייריע"      
יפלו ןרציה תוארוה יפל ןוגיע ,דוסי ,הנקתהו      

  7,600.00 3,800.00     2.00 .תוינכתה 'חי   
      
ללוכ ,'מ 2*1*3.0 תודימב ירוטסיה טוליש     09.42.01.9005
הספדה ,מ"מ 1 יבועב םוינימולא חפ חול      
2*1 תואפ ,טולישה תותיזח 2-ב( תילטיגיד      
,חפה חול לע םליפה תקבדהו םליפ לע )'מ      
,מ"מ 2 יבןעב )ףוקש( טנוברקילופ יוסיכ      
י"ע טנוברקילופה יוסיכו ,חפה חול תדמצה      
םע רונתב העובצ תנוולוגמ תכתמ תרגסמ      
,ןכו ,ןוטבל ,דלח-לא םייביטרוקד םיגרב      
טלפמוק לכה ,עוצקמ לעב י"ע יפרג דומיע      

 42,750.00 4,750.00     9.00 תוינכתה יפל 'חי   
 50,350.00 ןג טוליש 10.24.90 כ"הס  

      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.90 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
םגד ,מ"ס 07 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     09.42.02.9000
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 11,537.75 1,648.25     7.00 תוינכתה יפל ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 021 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     09.42.02.9001
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 12,222.70 1,746.10     7.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
      
      

 23,760.45 20.24.90 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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162/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     162 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 23,760.45 מהעברה      
      
      
םגד ,מ"ס 071 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     09.42.02.9002
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 36,898.00 1,844.90    20.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
לש "1T PIRTS" םגד ץעו תכתמ לספס     09.42.02.9015
הנקתהל דעוימ ,ע"וש וא "NOMEL" תרבח      
ללוכ ,די דעסמו תכתמ תנעשמ םע ,ריק לע      

 47,500.00 2,375.00    20.00 .תוינכתהו ןרציה יפל עוביקו דוסי 'חי   
108,158.45 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.90 כ"הס  

      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.90 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     09.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרציה תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

  9,781.20 1,086.80     9.00 תוינכתה יפלו 'חי   
      
שיגנ זרב םע ,םיזרב 2 ללוכ רוריק םע היזרב     09.42.04.9001
םגד ,םיקובקב יולימל זרב םעו םיכנל      

 24,719.00 12,359.50     2.00 "אכירא םחש" לש 3602 ט"קמ ,"ןואיש" 'חי   
 34,500.20 תויזרבו םינותפשא 40.24.90 כ"הס  

      
500.24 ק ר פ  50.24.90 ק ר פ  ת ת       
      
לש מ"מ 2-1  "תיניערג" גוסמ םידלי ןגל עצמ     09.42.05.0050

 16,672.50   333.45    50.00 .והשלכ יבועב ךרע הווש וא ידעלג רפכ ק"מ   
      
,ץע לגר לע יתוכיא ןרוא ץעמ ץוח תיירפס     09.42.05.9000
,מ"ס 04 קמועב מ"ס 09*05 ןורא תודימ      
,)םימל םוטא( "הליוודנוא" יפער גג יוריק ללוכ      
יטנמלא לכ ,תוליסמ םע סלגרביפ תותלד      

 11,400.00 5,700.00     2.00 .תוינכתה יפלו ןוגיעו תודוסי ,רוביחה 'חי   
 28,072.50 500.24 קרפ 50.24.90 כ"הס  
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163/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     163 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י נ פ ו א  י נ ק ת מ  60.24.90 ק ר פ  ת ת       
      
ךרואב ,םוינימולאמ "הלריפס" םיינפוא ןקתמ     09.42.06.9000
ללוכ "אכירא םחש" לש 4894 ט"קמ 'מ 22.1      

  3,078.00 1,539.00     2.00 .תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיעו דוסי 'חי   
  3,078.00 םיינפוא ינקתמ 60.24.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

224,159.15 ץוח טוהיר 24.90 כ"הס  
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164/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     164 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.90 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.90 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     09.44.01.0080
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      

  5,067.30   168.91    30.00 טרפ יפל תוריקל רוביח רטמ   
      
מ"ס 54 הבוגב ,הייחמצל הנגה הקעמ     09.44.01.0090
רוניצמ ,רתויה לכל 'מ 5.1 לש תודש ךרואבו      
,מ"ס 1 יבועב ךלפו "5.1 רטוקב הדלפ      
ןטובמו ןגועמ ,רונתב םיעובצו םינוולוגמ      

 16,891.00   168.91   100.00 תוינכתה יפל ,עקרקב רטמ   
 21,958.30 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 21,958.30 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.90 כ"הס  
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165/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     165 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15.90 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  20.15.90 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     09.51.02.0160

  7,807.66     2.57 3,038.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     09.51.02.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
וא ,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחיאתוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל      
הסירג/הריפחה יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      

 60,576.18    19.95 3,036.40 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי ק"מ   
 68,383.84 2.15 קרפ 20.15.90 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.90 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     09.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 88,026.05   115.90   759.50 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
 88,026.05 3.15 קרפ 30.15.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

156,409.89 15 קרפ 15.90 כ"הס  
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166/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     166 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.90 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.90 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     09.90.01.0001

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 19,000.00 םיצע תרואת 10.09.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,000.00 םיצע תרואת 09.90 כ"הס  
1,708,559.76 ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 כ"הס
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167/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     167 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.01 ק ר פ       
      
ד ב ו כ  - ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  10.20.01 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבוגב ,02-ב ןוטבמ ,דבוכ - םיכמות תוריק     10.02.01.0040
.)תעקובמ("ימאח" ןבאמ םיבכרומ ,'מ 0.4      
,הביצח/הריפח 'בע:ללוכ      
םע ןוטבמ ריק שאר דוביע,םירפת,םיזקנ,דוסי      
זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו תוזאפ      
םינבאה תרישק ,זוקינ תועירי/השבי הינבמ      
ךרוצל תודובעה רתי לכו לוחיכ ,הרישק תשרו      

253,718.40   592.80   428.00 .טרפמבו תוינכותב טרופמכ ריקה עוציב ק"מ   
253,718.40 דבוכ - םיכמות תוריק 10.20.01 כ"הס  

      
ת ו ר י ק ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  20.20.01 ק ר פ  ת ת       
ן י ו ז מ  ן ו ט ב -ר ד ג       
      
ןבאמ .מ"ס05 לש ללוכ יבועב רדג תוריק     10.02.02.0031
03-ב ןוטב גוס .לוחיכ ללוכ )תעקובמ("ימאח"      
תקיציו ריקה דוסיל הריפח ,ןויז ללוכ ריחמה      
מ"ס 52 דע םינפ וד יופיצ ,רזוח יולימ ,דוסיה      
,םירפת ,תוזאפ םע ןוטבמ ךרבדנ ,ינשה דצב      
סלפממ דדמייו מ"ס 06 דע ריקה הבוג ,םיזקנ      

 68,987.10   518.70   133.00 טרפ יפל לכה .הכרדמ/יפוס עקרק רטמ   
 68,987.10 ןיוזמ ןוטב-רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20.01 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  60.20.01 ק ר פ  ת ת       
      

 10,165.00    23.75   428.00 .02-ב םוקמב 03-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  10.02.06.0005
      

 15,294.10    31.35   487.85 .03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  10.02.06.0010
 25,459.10 תונוש 60.20.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

348,164.60 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20.01 כ"הס  
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168/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     168 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

8 ק ר פ  80.01 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80.01 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,תוכמותה ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
,םירוביח תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה      
,הכישמ לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס      
יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
.הזוחה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ     10.08.01.0036
4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 23 רטוקב      

    807.50     9.50    85.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"מ רטמ   
      
)E.P.D.H( ןליתאילופמ םייטסלפ תורוניצ      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     10.08.01.0048
יספ םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

 25,935.00    12.35 2,100.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
 26,742.50 10.80.01 קרפ תתב הרבעהל
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169/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     169 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 26,742.50 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     10.08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  9,120.00    11.40   800.00 08.1.021. רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
יפלו 20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     10.08.01.0171
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

  6,042.00 1,510.50     4.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     10.08.01.0258
מ"ס 04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 27,360.00    34.20   800.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
 69,264.50 10.80.01 קרפ תתב הרבעהל
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170/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     170 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 69,264.50 מהעברה      
      
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     10.08.01.0291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
רושיא תלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

  2,612.50   104.50    25.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה ק"מ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה      
רזעה ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     10.08.01.0369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

 21,280.00   608.00    35.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
תרטמה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     10.08.01.0495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      

    418.00   418.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה  
 93,575.00 1.8 קרפ 10.80.01 כ"הס  
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171/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     171 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2.8 ק ר פ  20.80.01 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
חול ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
עורזל םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה      
םידומעה רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב      
      
יפלו 10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 06 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
םירזבא שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םישורדה םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב      
דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ הרואתה      
.רונתב      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     10.08.02.0039
ךרואב 720.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 84,787.50 2,422.50    35.00 'פמוק .'מ 5 וא 8.4  
      
      
      

 84,787.50 20.80.01 קרפ תתב הרבעהל
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172/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     172 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 84,787.50 מהעברה      
      
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     10.08.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

  7,941.05   610.85    13.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      
תיביטרוקד וא/ו תננגוסמ )218 י"ת( עורז      
תמאתומ רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ היושע      
דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו דומעל      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה ףוגלו      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
.ןימזמה תשירדו םגד וא/ו טרפ יפל דומעה      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הלופכ עורז     10.08.02.0414

  7,144.00   893.00     8.00 'פמוק 08.2.408  
 99,872.55 2.8 קרפ 20.80.01 כ"הס  

      
3.8 ק ר פ  30.80.01 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םישגמ      
      
      
      
      

30.80.01 קרפ תתב הרבעהל          
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173/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     173 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיקדהמ ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
ע"ש וא IXEGOS תרצות 3CB -ו 2CB םגד      
ללוכ ,ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,רשואמ      
ירוביחלו טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ      
יבטוק וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה      
    CA01X2, AK01, רובע דרפנ חטבמ( יוסיכ  
תיבלו ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה      
      
יפלו 70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     10.08.03.0042

  6,412.50   237.50    27.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     10.08.03.0045

 14,592.00   304.00    48.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     10.08.03.0081

    684.00     8.55    80.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     10.08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

 35,720.00    44.65   800.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
הקראה      
      
      
      

 57,408.50 30.80.01 קרפ תתב הרבעהל
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174/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     174 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 57,408.50 מהעברה      
      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
וטרופש תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
לכו םידומעל הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב      
עוציבל תושורדה תודובעה לכו םירמוחה      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה רוביח      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     10.08.03.0336

 19,760.00    24.70   800.00 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53 רטמ   
      
טוממ תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
עקרקב תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ      
ןוטב הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל      
    521B תשוחנמ הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל  
לית ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05      
תשרב הקראה לית וא ספא לית וא הקראה      
.העיבצו טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     10.08.03.0387
ןוטב תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3      
ללוכ מ"ס 06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט      

  1,518.10   759.05     2.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ  
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     10.08.03.0444
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

  7,082.25   202.35    35.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     10.08.03.0459
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

  2,529.85 2,529.85     1.00 'פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
      
      
      

 88,298.70 30.80.01 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

175/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     175 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 88,298.70 מהעברה      
      
      
למשח סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     10.08.03.0465
הדימב םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב      
תוניקתל קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו      
םאתהבו למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה      
םושיר תדועת תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל      
הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבו      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו  
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     10.08.03.0501

  1,155.20    57.76    20.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     10.08.03.0504

  1,003.20    50.16    20.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     10.08.03.0901
    ILAD/CLP הרואתה ףוג לע הטילשל  
PI-GID-MDS-NE תמגוד ILAD תרושקתב      
םירוביח ללוכ מ"עב קטלנא י"ע קוושמ      
םישרדנה רזעה ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח      

 17,157.00   399.00    43.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ 'חי   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     10.08.03.0902
תמגוד  הענה םרז ליבגמו רתי חתמ ןגמ רובע      
    044-SEM-NE מ"עב קטלנא י"ע קוושמ  
ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח םירוביח ללוכ      

 17,157.00   399.00    43.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ םישרדנה רזעה 'חי   
125,721.10 3.8 קרפ 30.80.01 כ"הס  

      
4.8 ק ר פ  40.80.01 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
      

40.80.01 קרפ תתב הרבעהל          
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176/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     176 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
ללוכ הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
.T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
ילעב הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
יוניבה דרשמ רגאמב םימושרה הכמסה תדועת      
תנכדעתמה המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו      
.דרשמה רתאב      
      
תמגוד W93 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     10.08.04.0132
    M2 1 OLATI תרצותמ CEA י"ע קוושמה  
שרדנה לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש      

 79,657.50 1,852.50    43.00 .810.40.80 ףיעס יפל 'חי   
 79,657.50 4.8 קרפ 40.80.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

398,826.15 8 קרפ 80.01 כ"הס  
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177/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     177 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.01 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.01 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     10.40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

    668.80   133.76     5.00 .דוסי ר"מ   
      
תובכש ןבאמ ,מ"ס 04 בחורב ,ףוציר ספ     10.40.01.9000
5 יבועב ,תדבועמו תרסונמ ,"ימר" תיעבט      
ללוכ ,דוביעה רחאל רתויב קדה םוקמב ,מ"ס      

  4,981.80   249.09    20.00 תוינכתה יפל ,ןוטב דוסי רטמ   
      
,החוטש ,תיעבט ,תובכש ןבאב ףוציר     10.40.01.9001
רתויב קדה םוקמב ,מ"ס 5 יבועב ,תינוגילופ      
'זב ןווגב תונוש תודימב ,דוביעה רחאל      
,טנמצ לוח וא לוחו טיט תבכש ללוכ ,בהבהצ      
םיקלח ויהי ןבאה ינפ דוביע .תוינכתה יפל      

 89,551.75   210.71   425.00 .תושיגנה ץעוי רושיא לבקל שי ,םישגנומו ר"מ   
      
תודימב ,תובכש ,תיעבט ןבאמ תוגרדמ     10.40.01.9009
תלבקלו המאתהל תותיס ללוכ ,מ"ס 33*51      
הארתה ספ תותיס ,קלח הכירד חטשמ      
ץעוי רושיא תלבק דע ,הנוש דוביעב      

 60,610.00   275.50   220.00 .תינכתה יפל ,ןויזו ןוטב דוסי ,תושיגנה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

155,812.35 10.04.01 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

178/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     178 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

155,812.35 מהעברה      
      
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     10.40.01.9010
"תומר" ןבא 03% םע בולישב 2-ו 1 "ילוביט"      
תריחב יפל םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ לכב      
תרצות לכה ,)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה      
,טנמצ-לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םינווג בוליש ,םיקשיימ יולימ ,תיתשתה תנכה      
,תותשקב םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו      
לכה תועוצרבו םינטק םיחטשב ,לגועמב      

277,438.00   133.00 2,086.00 תוינכתה יפלו טלפמוק ר"מ   
      
תודימב ,"תיתשק" תימורט ןג ןבא     10.40.01.9012
ט"קמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,02/05/01      

 51,300.00    51.30 1,000.00 .תוינכתה יפל  ע"וש וא "ןייטשרקא" ,0032 רטמ   
      
רתאב קוצי ,רשוכ ינקתמל 03 -ב ןוטב חטשמ     10.40.01.9100
תכתורמ לזרב תשר ללוכ ,מ"ס 02 יבועב      
ןוטב ינפ תקלחהו מ"ס 02 02/ לכ 8 רטוק      

 39,900.00   133.00   300.00 .םירפתו םיקשמ תוברל קורס ר"מ   
524,450.35 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.01 כ"הס  

      
ת ו ע ל ס מ  20.04.01 ק ר פ  ת ת       
      
'זב ןווגב ,תינבלמו החוטש ןבאמ ,העלסמ     10.40.02.9000
ללוכ ,06*001*001 םומינימ תודימב ,רופא      
טרפה יפלו ,תוינכטואיג תועירי ,הזר ןוטב      

  2,850.00   285.00    10.00 .סדנהמה תוינכתו ר"מ   
  2,850.00 תועלסמ 20.04.01 כ"הס  

      
ת ו ע י ר י  50.04.01 ק ר פ  ת ת       
      
הגורא אל תינכטואיג העירי הנקתהו הקפסא     10.40.05.9100
וא ןופוד תרצות DLOG XETNALP גוסמ      
תבכשל םיעצמה תבכש ןיב ,ע"וש      
העיריה לקשמ .קחשמה ינקתמב "תיניערגה"      
,ןרציה תוארוה יפל הנקתה .ר"מל 'ג 521      
יפלו חטשה יאנת יפל שרדיתש הרוצ לכב      
01 לש הפיפחב תווצק רוביח .הנקתה טרפ      

  8,550.00     8.55 1,000.00 .מ"ס ר"מ   
  8,550.00 תועירי 50.04.01 כ"הס  

      
      

535,850.35 רתאה חותיפ 04.01 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

179/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     179 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14.01 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ב       
      
,םנודל ק"מ 02 -כ לש תומכב טסופמוק     10.41.01.0011

 23,227.50   142.50   163.00 .ר"מ 052 לעמ םיחטשל ק"מ   
      
תימוקמה המדאל תמאתומו תאבומ ןג תמדא     10.41.01.0013

106,691.65    50.35 2,119.00 חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     10.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      

 23,160.67    10.93 2,119.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   
153,079.82 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14.01 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.01 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

  2,375.00     9.50   250.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  10.41.02.0055
      

 10,621.00    12.35   860.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  10.41.02.0065
      

  5,719.00    13.30   430.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  10.41.02.0070
      

  9,690.00    19.00   510.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  10.41.02.0075
      

 10,212.50    23.75   430.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  10.41.02.0080
      

  9,842.00    26.60   370.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  10.41.02.0085
 48,459.50 20.14.01 קרפ תתב הרבעהל
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180/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     180 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 48,459.50 מהעברה      
      
      

  2,099.50    16.15   130.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  10.41.02.0137
      

  1,425.00    47.50    30.00 . 61 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  10.41.02.0142
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     10.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

 73,530.00     5.70 12,900.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     10.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

  1,425.00     4.75   300.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  6,650.00    38.00   175.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  10.41.02.0160
      

    522.50    52.25    10.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  10.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

    855.00    28.50    30.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  10.41.02.0190
      

  5,130.00    42.75   120.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  10.41.02.0200
      

 16,245.00    90.25   180.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  10.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     10.41.02.0235

    855.00    42.75    20.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     10.41.02.0240

  3,990.00    66.50    60.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 002 וא 8" רטוקב .C.V.P לוורש     10.41.02.0245

  6,650.00    95.00    70.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     10.41.02.0255

  2,470.00   123.50    20.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     10.41.02.0265
רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ ללוכ      

  6,792.50   104.50    65.00 .ומוקמל ריטממה 'חי   
177,099.00 20.14.01 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
181/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     181 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

177,099.00 מהעברה      
      
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     10.41.02.0270
היקשהה תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

  1,282.50    85.50    15.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
      

  3,040.00    38.00    80.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  10.41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     10.41.02.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

 10,731.20 5,365.60     2.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     10.41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  5,745.60   718.20     8.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     10.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  6,517.00   651.70    10.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     10.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  1,991.20   497.80     4.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     10.41.02.0390

  1,596.00   133.00    12.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
      
      
      

208,002.50 20.14.01 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

182/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     182 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

208,002.50 מהעברה      
      
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     10.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

 15,200.00 3,800.00     4.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     10.41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  7,125.00 7,125.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
תרצות  CD-8 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     10.41.02.0455
,ןעטמ ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ      
את ןיפולחל וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ      
ןוראב ,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
לע הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה      
רושיא ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח  
      
CD-61 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     10.41.02.0460
ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמ הנגה ןוראב      
ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ לע      

 22,800.00 11,400.00     2.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     10.41.02.0470

  7,980.00   332.50    24.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     10.41.02.0500

  3,762.00   313.50    12.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     10.41.02.0505

  1,330.00   332.50     4.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
275,699.50 20.14.01 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
183/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     183 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

275,699.50 מהעברה      
      
      
הנגה ללוכ טרפ יפל 1" רטוקב תוסיו תדוקנ     10.41.02.0510

    380.00   380.00     1.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  זגראב  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     10.41.02.0525

  2,375.00 1,187.50     2.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     10.41.02.0530

  3,135.00 1,567.50     2.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
281,589.50 2.14 קרפ 20.14.01 כ"הס  

      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.01 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנלו הליתשל עקרק תרשכה     10.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

 34,826.36     4.28 8,137.00 .םיינכמ םילכב ר"מ   
      
ויוקיק ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     10.41.03.0072
לבקל שי .חקפמה / ןנכתמה י"ע שרדנה      
ריחמה .אשדה רוקמ לע חקפמהמ רושיא      
םורט םישרדנה םילופיטה לכ תא ללוכ      
שאר ינשד ,עקרק יקיזמתרבדה - הליתש      
רחאל םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל      
ינושידו םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש      

 32,775.00    19.00 1,725.00 .הצרמה ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     10.41.03.0110

334,947.20    15.20 22,036.00 רטיל 3 חפנב 'חי   
      

402,548.56 30.14.01 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

184/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     184 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

402,548.56 מהעברה      
      
      
- 5.8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     10.41.03.0167
הלעמב מ"ס 02 דודמ  :מ"מ 05 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ ,הפיו      

 20,748.00   399.00    52.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
36 - עזג רטוק 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     10.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

 54,720.00   456.00   120.00 עקרקהמ 'חי   
      
,ןולא( 5.8 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     10.41.03.0195

  7,904.00   152.00    52.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     10.41.03.0280

 21,992.50     1.90 11,575.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
507,913.06 תועיטנו ןוניג 30.14.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

942,582.38 ןוניג תודובע 14.01 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

185/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     185 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.01 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ל י ש  10.24.01 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      
      
םגד ,)ירוביצ חטש( ןגב תוגהנתה טלש     10.42.01.9000
הקפסא ללוכ ,"תוער םיבכמ ןיעידומ תייריע"      
יפלו ןרציה תוארוה יפל ןוגיע ,דוסי ,הנקתהו      

 15,200.00 3,800.00     4.00 .תוינכתה 'חי   
 15,200.00 ןג טוליש 10.24.01 כ"הס  

      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.01 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
םגד ,מ"ס 07 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     10.42.02.9000
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  9,889.50 1,648.25     6.00 תוינכתה יפל ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 021 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     10.42.02.9001
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 34,922.00 1,746.10    20.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 071 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     10.42.02.9002
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 29,518.40 1,844.90    16.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
ירזיבא ללוכ ,תכתמו ץע "יתשק" לספס     10.42.02.9003
יפל ןוגיעו דוסי ,תנעשמ ,די ידעסמ ,רוביח      

 19,000.00 1,900.00    10.00 .תוינכתה רטמ   
      
,רוביח ירזיבא ללוכ ,תכתמו ץע ,"רשי" לספס     10.42.02.9004

 21,375.00 1,425.00    15.00 תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי ,תנעשמ ,די ידעסמ רטמ   
      
      

114,704.90 20.24.01 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

186/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     186 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

114,704.90 מהעברה      
      
      
םגד ץע ילספס םע ןוטבמ הבישי תכרעמ     10.42.02.9005
ללוכ ,"אכירא םחש" ,3071 ט"קמ ,"שרוח"      

 31,350.00 5,225.00     6.00 'פמוק תוינכתה יפל ןוגיע  
146,054.90 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.01 כ"הס  

      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.01 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     10.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרציה תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

 11,954.80 1,086.80    11.00 תוינכתה יפלו 'חי   
      
שיגנ זרב םע ,םיזרב 2 ללוכ רוריק םע היזרב     10.42.04.9001
םגד ,םיקובקב יולימל זרב םעו םיכנל      

 24,719.00 12,359.50     2.00 "אכירא םחש" לש 3602 ט"קמ ,"ןואיש" 'חי   
      
לש 2162 ט"קמ "םיבלכ ביבא" םגד היזרב     10.42.04.9002
,םיבלכל תקוש ללוכ ,ע"וש וא "אכירא םחש"      
תריחב יפל ,תתוסמו ןווגמ ןוטב רמגב      
םימ רוקמל רוביח ,ןוגיע ,דוסי ללוכ ,לכירדאה      

  6,175.00 6,175.00     1.00 'פמוק תוינכתהו ןרציה יפל טלפמוק לכה ,ינוריע  
 42,848.80 תויזרבו םינותפשא 40.24.01 כ"הס  

      
ק ר ט פ מ א פ  50.24.01 ק ר פ  ת ת       
      
לש מ"מ 2-1  "תיניערג" גוסמ םידלי ןגל עצמ     10.42.05.0050

 16,672.50   333.45    50.00 .והשלכ יבועב ךרע הווש וא ידעלג רפכ ק"מ   
      
וא "םירה זע" תרצות "קרט פמאפ" לולסמ     10.42.05.9000
001 -כ ךרואב םנוד 1 -כ לש חטש ג"ע ,ע"וש      
ןונכת :ללוכ .'מ 1 -כ בחורב יתעבטו 'מ      
תרדסה ,לולסמה עוציב ,ןרציה י"ע לולסמה      
,םילולסמה ןיב אשד חטשמ ,רפע תודובע      
יופיצ תובכש לכ ללוכ לולסמה לש אלמ עוציב      

285,000.00 285,000.00     1.00 'פמוק .ןרציה תויחנה יפל לכה ,תושרדנה לולסמה  
      
      
      
      
      
      

301,672.50 50.24.01 קרפ תתב הרבעהל
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187/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     187 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

301,672.50 מהעברה      
      
      
,ץע לגר לע יתוכיא ןרוא ץעמ ץוח תיירפס     10.42.05.9001
,מ"ס 04 קמועב מ"ס 09*05 ןורא תודימ      
,)םימל םוטא( "הליוודנוא" יפער גג יוריק ללוכ      
יטנמלא לכ ,תוליסמ םע סלגרביפ תותלד      

 11,400.00 5,700.00     2.00 .תוינכתה יפלו ןוגיעו תודוסי ,רוביחה 'חי   
      
,)חולמ אל( םירז םיפוגו תלוספמ יקנ ,םי לוח     10.42.05.9002
03 לש תובכשב רוזיפו הלבוה ,הקפסא ללוכ      

 30,210.00   100.70   300.00 מ"ס ק"מ   
343,282.50 קרטפמאפ 50.24.01 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ר פ  60.24.01 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,ץע תללצהו הדלפמ הלוגרפ     10.42.06.9000
ט"קמ "רומיטלוב" םגד ,מ"ס 012/052/002      
ןווגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 9162005      
תוארוה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל      

148,656.00 9,291.00    16.00 .תוינכתהו ןרציה 'חי   
      
תרזעב תללצה ,תכתממ "תיתשק" הלוגרפ     10.42.06.9001
,הרישקהו רוביחה ירזיבא לכ ללוכ ,םיספטמ      

157,700.00 1,900.00    83.00 .תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי ר"מ   
306,356.00 תולוגרפ 60.24.01 כ"הס  

      
ם י י נ פ ו א  י נ ק ת מ  70.24.01 ק ר פ  ת ת       
      
ךרואב ,םוינימולאמ "הלריפס" םיינפוא ןקתמ     10.42.07.9000
ללוכ "אכירא םחש" לש 4894 ט"קמ 'מ 22.1      

  3,078.00 1,539.00     2.00 .תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיעו דוסי 'חי   
  3,078.00 םיינפוא ינקתמ 70.24.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

856,820.20 ץוח טוהיר 24.01 כ"הס  
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188/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     188 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.01 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.01 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     10.44.01.0080
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      

 10,134.60   168.91    60.00 טרפ יפל תוריקל רוביח רטמ   
      
מ"ס 54 הבוגב ,הייחמצל הנגה הקעמ     10.44.01.0090
רוניצמ ,רתויה לכל 'מ 5.1 לש תודש ךרואבו      
,מ"ס 1 יבועב ךלפו "5.1 רטוקב הדלפ      
ןטובמו ןגועמ ,רונתב םיעובצו םינוולוגמ      

 33,782.00   168.91   200.00 תוינכתה יפל ,עקרקב רטמ   
      
ידומע םע תכתורמ 'מ 00.1 הבוגב תשר רדג     10.44.01.9004
,"םיקחשמ ינקתמ ןרוא" תרבח לש ,לזרב      
העיבצ ,ןוולג ללוכ ,ע"וש וא ,5552 ט"קמ      
ריק שארל ןוגיע ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
תוארוה יפל הנקתה ,המדאב תודוסי םע וא      

 38,047.50   253.65   150.00 .ןרציה רטמ   
      
,'מ 2.1 הבוגבו 'מ 5.1 בחורב יפנכ דח רעש     10.44.01.9005
ט"קמ ,"םיקחשמ ינקתמ ןרוא" תרבח לש      
יפל ןווגב העיבצ ,ןוולג ללוכ ,ע"וש וא ,6552      
םיריצ ללוכ ,לזרב תרגסמ ,לכירדאה תריחב      
,היילת לוענמ ,ןותחתו ןוילע לעונ ,םיטורח      
,המדאב תודוסי םע וא ריק שארל ןוגיע      

 10,119.40 2,529.85     4.00 ןרציה תוארוה יפל הנקתה 'חי   
 92,083.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.01 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  01.44.01 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     10.44.10.0010
,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו      

 19,009.50   327.75    58.00 .תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ רטמ   
 19,009.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 01.44.01 כ"הס  

      
      
      
      

111,093.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.01 כ"הס  
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189/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     189 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15.01 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  20.15.01 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     10.51.02.0160

 11,274.59     2.57 4,387.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     10.51.02.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
וא ,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחיאתוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל      
הסירג/הריפחה יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      

126,379.26    19.95 6,334.80 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי ק"מ   
137,653.85 2.15 קרפ 20.15.01 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.01 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     10.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

127,113.33   115.90 1,096.75 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
127,113.33 3.15 קרפ 30.15.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

264,767.18 15 קרפ 15.01 כ"הס  
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190/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     190 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.01 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.01 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     10.90.01.0001

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 19,000.00 םיצע תרואת 10.09.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,000.00 םיצע תרואת 09.01 כ"הס  
3,477,103.86 יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 כ"הס
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191/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     191 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.11 ק ר פ       
      
ד ב ו כ  - ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  10.20.11 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבוגב ,02-ב ןוטבמ ,דבוכ - םיכמות תוריק     11.02.01.0040
.)תעקובמ("ימאח" ןבאמ םיבכרומ ,'מ 00.4      
,הביצח/הריפח 'בע:ללוכ      
םע ןוטבמ ריק שאר דוביע,םירפת,םיזקנ,דוסי      
זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו תוזאפ      
םינבאה תרישק ,זוקינ תועירי/השבי הינבמ      
ךרוצל תודובעה רתי לכו לוחיכ ,הרישק תשרו      

229,057.92   592.80   386.40 .טרפמבו תוינכותב טרופמכ ריקה עוציב ק"מ   
229,057.92 דבוכ - םיכמות תוריק 10.20.11 כ"הס  

      
ת ו ר י ק ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  20.20.11 ק ר פ  ת ת       
ן י ו ז מ  ן ו ט ב -ר ד ג       
      
יופיח אלל ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     11.02.02.0010
,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע תודובע ללוכ .ןבא      
בגב ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז ,םירפת ,םיזקנ      
ךרוצל םישורדה םירמוחה תודובעה לכו ריקה      
הבוג .תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה עוציב      
עקרקה סלפממ מ"ס 021 דע ריקה      

176,098.65 1,382.25   127.40 .הכרדמ/יפוס ק"מ   
      
ןבאמ .מ"ס05 לש ללוכ יבועב רדג תוריק     11.02.02.0031
03-ב ןוטב גוס .לוחיכ ללוכ )תעקובמ("ימאח"      
תקיציו ריקה דוסיל הריפח ,ןויז ללוכ ריחמה      
מ"ס 52 דע םינפ וד יופיצ ,רזוח יולימ ,דוסיה      
,םירפת ,תוזאפ םע ןוטבמ ךרבדנ ,ינשה דצב      
סלפממ דדמייו מ"ס 06 דע ריקה הבוג ,םיזקנ      

329,893.20   518.70   636.00 טרפ יפל לכה .הכרדמ/יפוס עקרק רטמ   
505,991.85 ןיוזמ ןוטב-רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20.11 כ"הס  

      
ש א ר  י כ ב ד נ ו  ם י י ו פ י ח  40.20.11 ק ר פ  ת ת       
)ג נ י פ ו ק (      
      
ללוכ ."ימאח" ןבאב ןוטבמ םיכמות תוריק יופיח     11.02.04.0015
,םינבא תרישק ,ןוגיע ,תנוולוגמ ןויז תשר      

 50,274.00   256.50   196.00 .שרדנה לכו לוחיכ ר"מ   
      
      
      
      

 50,274.00 40.20.11 קרפ תתב הרבעהל
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192/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     192 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 50,274.00 מהעברה      
      
      
דע בחורב "ימאח" ןבאמ )גניפוק( שאר יכבדנ     11.02.04.0040
ןבאה דוביע ,מ"ס 51 דע הארנ יבוע - מ"ס 05      
ןווגב לוחיכ ללוכ תוארנה תואפה לכב שיטלט      
לכירדאה תשירדו םיטרפ יפל לכה .ןבאה      

  5,539.45   113.05    49.00 רוטקורטסנוקהו רטמ   
 55,813.45 )גניפוק( שאר יכבדנו םייופיח 40.20.11 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  60.20.11 ק ר פ  ת ת       
      

  9,177.00    23.75   386.40 .02-ב םוקמב 03-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  11.02.06.0005
      

 25,080.00    31.35   800.00 .03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  11.02.06.0010
 34,257.00 תונוש 60.20.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

825,120.22 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20.11 כ"הס  
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193/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     193 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

8 ק ר פ  80.11 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80.11 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,תוכמותה ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
,םירוביח תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה      
,הכישמ לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס      
יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
.הזוחה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ     11.08.01.0036
4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 23 רטוקב      

    380.00     9.50    40.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"מ רטמ   
      
)E.P.D.H( ןליתאילופמ םייטסלפ תורוניצ      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     11.08.01.0048
יספ םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

 16,055.00    12.35 1,300.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
 16,435.00 10.80.11 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
194/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     194 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,435.00 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     11.08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  7,068.00    11.40   620.00 08.1.021. רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
יפלו 20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     11.08.01.0183
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 051 קמועו מ"ס      

  8,550.00 1,710.00     5.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     11.08.01.0258
מ"ס 04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 20,520.00    34.20   600.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
 52,573.00 10.80.11 קרפ תתב הרבעהל
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195/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     195 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 52,573.00 מהעברה      
      
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     11.08.01.0291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
רושיא תלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

  1,567.50   104.50    15.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה ק"מ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה      
רזעה ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     11.08.01.0369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

 18,848.00   608.00    31.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
תרטמה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     11.08.01.0495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      

    418.00   418.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה  
 73,406.50 1.8 קרפ 10.80.11 כ"הס  
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196/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     196 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2.8 ק ר פ  20.80.11 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
חול ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
עורזל םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה      
םידומעה רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב      
      
יפלו 10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 06 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
םירזבא שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םישורדה םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב      
דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ הרואתה      
.רונתב      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     11.08.02.0039
ךרואב 720.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 75,097.50 2,422.50    31.00 'פמוק .'מ 5 וא 8.4  
      
      
      

 75,097.50 20.80.11 קרפ תתב הרבעהל
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197/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     197 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 75,097.50 מהעברה      
      
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     11.08.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

  7,330.20   610.85    12.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      
תיביטרוקד וא/ו תננגוסמ )218 י"ת( עורז      
תמאתומ רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ היושע      
דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו דומעל      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה ףוגלו      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
.ןימזמה תשירדו םגד וא/ו טרפ יפל דומעה      

 82,427.70 2.8 קרפ 20.80.11 כ"הס  
      
3.8 ק ר פ  30.80.11 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םישגמ      
      
      
      
      
      
      
      

30.80.11 קרפ תתב הרבעהל          
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198/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     198 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיקדהמ ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
ע"ש וא IXEGOS תרצות 3CB -ו 2CB םגד      
ללוכ ,ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,רשואמ      
ירוביחלו טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ      
יבטוק וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה      
    CA01X2, AK01, רובע דרפנ חטבמ( יוסיכ  
תיבלו ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה      
      
יפלו 70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     11.08.03.0042

  7,362.50   237.50    31.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     11.08.03.0045

  3,648.00   304.00    12.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     11.08.03.0081

    342.00     8.55    40.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     11.08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

 28,576.00    44.65   640.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
הקראה      
      
      
      

 39,928.50 30.80.11 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

199/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     199 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 39,928.50 מהעברה      
      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
וטרופש תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
לכו םידומעל הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב      
עוציבל תושורדה תודובעה לכו םירמוחה      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה רוביח      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     11.08.03.0336

 15,808.00    24.70   640.00 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53 רטמ   
      
טוממ תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
עקרקב תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ      
ןוטב הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל      
    521B תשוחנמ הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל  
לית ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05      
תשרב הקראה לית וא ספא לית וא הקראה      
.העיבצו טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     11.08.03.0387
ןוטב תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3      
ללוכ מ"ס 06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט      

    759.05   759.05     1.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ  
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     11.08.03.0444
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

  6,272.85   202.35    31.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     11.08.03.0459
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

  2,529.85 2,529.85     1.00 'פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
      
      
      

 65,298.25 30.80.11 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

200/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     200 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 65,298.25 מהעברה      
      
      
למשח סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     11.08.03.0465
הדימב םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב      
תוניקתל קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו      
םאתהבו למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה      
םושיר תדועת תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל      
הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבו      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו  
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     11.08.03.0501

  1,155.20    57.76    20.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     11.08.03.0504

  1,003.20    50.16    20.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     11.08.03.0901
    ILAD/CLP הרואתה ףוג לע הטילשל  
PI-GID-MDS-NE תמגוד ILAD תרושקתב      
םירוביח ללוכ מ"עב קטלנא י"ע קוושמ      
םישרדנה רזעה ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח      

 12,369.00   399.00    31.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ 'חי   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     11.08.03.0902
תמגוד  הענה םרז ליבגמו רתי חתמ ןגמ רובע      
    044-SEM-NE מ"עב קטלנא י"ע קוושמ  
ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח םירוביח ללוכ      

 12,369.00   399.00    31.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ םישרדנה רזעה 'חי   
 93,144.65 3.8 קרפ 30.80.11 כ"הס  

      
4.8 ק ר פ  40.80.11 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
      

40.80.11 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

201/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     201 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
ללוכ הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
.T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
ילעב הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
יוניבה דרשמ רגאמב םימושרה הכמסה תדועת      
תנכדעתמה המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו      
.דרשמה רתאב      
      
תמגוד W93 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     11.08.04.0132
    M2 1 OLATI תרצותמ CEA י"ע קוושמה  
שרדנה לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש      

 57,427.50 1,852.50    31.00 .810.40.80 ףיעס יפל 'חי   
 57,427.50 4.8 קרפ 40.80.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

306,406.35 8 קרפ 80.11 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

202/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     202 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.11 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.11 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
,מ"ס 6 יבועב ,תובלתשמ םינבאב ףוציר     11.40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב םירוויעל ןומיס ןבא גוסמ      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

    401.28   133.76     3.00 .)ןבל ןווגב( דוסי ר"מ   
      
תובכש ןבאמ ,מ"ס 04 בחורב ,ףוציר ספ     11.40.01.9000
5 יבועב ,תדבועמו תרסונמ ,"ימר" תיעבט      
ללוכ ,דוביעה רחאל רתויב קדה םוקמב ,מ"ס      

  3,985.44   249.09    16.00 תוינכתה יפל ,ןוטב דוסי רטמ   
      
,החוטש ,תיעבט ,תובכש ןבאב ףוציר     11.40.01.9001
רתויב קדה םוקמב ,מ"ס 5 יבועב ,תינוגילופ      
'זב ןווגב תונוש תודימב ,דוביעה רחאל      
,טנמצ לוח וא לוחו טיט תבכש ללוכ ,בהבהצ      
םיקלח ויהי ןבאה ינפ דוביע .תוינכתה יפל      

 45,934.78   210.71   218.00 .תושיגנה ץעוי רושיא לבקל שי ,םישגנומו ר"מ   
      
תודימב ,תובכש ,תיעבט ןבאמ תוגרדמ     11.40.01.9009
תלבקלו המאתהל תותיס ללוכ ,מ"ס 33*51      
הארתה ספ תותיס ,קלח הכירד חטשמ      
ץעוי רושיא תלבק דע ,הנוש דוביעב      

 88,711.00   275.50   322.00 .תינכתה יפל ,ןויזו ןוטב דוסי ,תושיגנה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

139,032.50 10.04.11 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

203/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     203 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

139,032.50 מהעברה      
      
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     11.40.01.9010
"תומר" ןבא 03% םע בולישב 2-ו 1 "ילוביט"      
תריחב יפל םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ לכב      
תרצות לכה ,)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה      
,טנמצ-לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םינווג בוליש ,םיקשיימ יולימ ,תיתשתה תנכה      
,תותשקב םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו      
לכה תועוצרבו םינטק םיחטשב ,לגועמב      

214,795.00   133.00 1,615.00 תוינכתה יפלו טלפמוק ר"מ   
      
תודימב ,"תיתשק" תימורט ןג ןבא     11.40.01.9012
ט"קמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,02/05/01      

  8,874.90    51.30   173.00 .תוינכתה יפל  ע"וש וא "ןייטשרקא" ,0032 רטמ   
      
חישק יטסלפ רמוחמ אשד םחות - הניג ץצוח     11.40.01.9036
.ג.א.ד" תרבח לש ,מ"ס 71 )בחור( הבוגב      
עוביק ללוכ ,םוח ןווגב ,ע"וש וא "תוישעת      

    684.00    11.40    60.00 .המדאב רטמ   
      
רתאב קוצי ,רשוכ ינקתמל 03 -ב ןוטב חטשמ     11.40.01.9100
תכתורמ לזרב תשר ללוכ ,מ"ס 02 יבועב      
ןוטב ינפ תקלחהו מ"ס 02 02/ לכ 8 רטוק      

 10,640.00   133.00    80.00 .םירפתו םיקשמ תוברל קורס ר"מ   
374,026.40 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.11 כ"הס  

      
ת ו ע ל ס מ  20.04.11 ק ר פ  ת ת       
      
'זב ןווגב ,תינבלמו החוטש ןבאמ ,העלסמ     11.40.02.9000
ללוכ ,06*001*001 םומינימ תודימב ,רופא      
טרפה יפלו ,תוינכטואיג תועירי ,הזר ןוטב      

 26,220.00   285.00    92.00 .סדנהמה תוינכתו ר"מ   
 26,220.00 תועלסמ 20.04.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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204/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     204 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע י ר י  50.04.11 ק ר פ  ת ת       
      
הגורא אל תינכטואיג העירי הנקתהו הקפסא     11.40.05.9100
וא ןופוד תרצות DLOG XETNALP גוסמ      
תבכשל םיעצמה תבכש ןיב ,ע"וש      
העיריה לקשמ .קחשמה ינקתמב "תיניערגה"      
,ןרציה תוארוה יפל הנקתה .ר"מל 'ג 521      
יפלו חטשה יאנת יפל שרדיתש הרוצ לכב      
01 לש הפיפחב תווצק רוביח .הנקתה טרפ      

  2,992.50     8.55   350.00 .מ"ס ר"מ   
  2,992.50 תועירי 50.04.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

403,238.90 רתאה חותיפ 04.11 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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205/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     205 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.11 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14.11 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ב       
      
,םנודל ק"מ 02 -כ לש תומכב טסופמוק     11.41.01.0011

 13,110.00   142.50    92.00 .ר"מ 052 לעמ םיחטשל ק"מ   
      
תימוקמה המדאל תמאתומו תאבומ ןג תמדא     11.41.01.0013

 42,998.90    50.35   854.00 חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     11.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      

  9,334.22    10.93   854.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   
 65,443.12 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14.11 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.11 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

  1,425.00     9.50   150.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  11.41.02.0055
      

  7,780.50    12.35   630.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  11.41.02.0065
      

  3,857.00    13.30   290.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  11.41.02.0070
      

  9,120.00    19.00   480.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  11.41.02.0075
      

  8,312.50    23.75   350.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  11.41.02.0080
      

  5,852.00    26.60   220.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  11.41.02.0085
 36,347.00 20.14.11 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
206/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     206 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 36,347.00 מהעברה      
      
      

  2,422.50    16.15   150.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  11.41.02.0137
      

    760.00    38.00    20.00 . 61 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  11.41.02.0141
      

  1,425.00    47.50    30.00 . 61 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  11.41.02.0142
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     11.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

 42,750.00     5.70 7,500.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     11.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

  2,137.50     4.75   450.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  3,230.00    38.00    85.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  11.41.02.0160
      

    522.50    52.25    10.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  11.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

    855.00    28.50    30.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  11.41.02.0190
      

  2,992.50    42.75    70.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  11.41.02.0200
      

 14,440.00    90.25   160.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  11.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     11.41.02.0235

    855.00    42.75    20.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     11.41.02.0240

  3,325.00    66.50    50.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 002 וא 8" רטוקב .C.V.P לוורש     11.41.02.0245

  2,850.00    95.00    30.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     11.41.02.0255

  1,235.00   123.50    10.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
      

116,147.00 20.14.11 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

207/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     207 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

116,147.00 מהעברה      
      
      
ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     11.41.02.0265
רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ ללוכ      

  3,135.00   104.50    30.00 .ומוקמל ריטממה 'חי   
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     11.41.02.0270
היקשהה תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

  5,130.00    85.50    60.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
      

  3,420.00    38.00    90.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  11.41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     11.41.02.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

  5,365.60 5,365.60     1.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
הרטמהו ףוטפטל 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     11.41.02.0315
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמינש,רטמורדיה      
תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש/י.ר.א      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו דוקיפ ימל      

  4,312.05 4,312.05     1.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ גוסמ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     11.41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  2,872.80   718.20     4.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
      
      

140,382.45 20.14.11 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

208/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     208 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

140,382.45 מהעברה      
      
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     11.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  5,213.60   651.70     8.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     11.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  2,986.80   497.80     6.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     11.41.02.0390

    931.00   133.00     7.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
םולב "טיילרוא" 0011/2 תכרעמ שארל ןורא     11.41.02.0405
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  3,325.00 3,325.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     11.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  7,600.00 3,800.00     2.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2/1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     11.41.02.0425
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 1      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  5,700.00 5,700.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     11.41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  7,125.00 7,125.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
      
      
      

173,263.85 20.14.11 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

209/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     209 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

173,263.85 מהעברה      
      
      
תרצות  CD-8 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     11.41.02.0455
,ןעטמ ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ      
את ןיפולחל וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ      
ןוראב ,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
לע הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה      
רושיא ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח  
      
CD-61 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     11.41.02.0460
ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמ הנגה ןוראב      
ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ לע      

 11,400.00 11,400.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     11.41.02.0470

  6,650.00   332.50    20.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     11.41.02.0500

  5,956.50   313.50    19.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     11.41.02.0505

  1,995.00   332.50     6.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
הנגה ללוכ טרפ יפל 1" רטוקב תוסיו תדוקנ     11.41.02.0510

    760.00   380.00     2.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  זגראב  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     11.41.02.0525

  2,375.00 1,187.50     2.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     11.41.02.0530

  3,135.00 1,567.50     2.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
215,035.35 2.14 קרפ 20.14.11 כ"הס  

      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
210/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     210 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.11 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנלו הליתשל עקרק תרשכה     11.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

 20,116.00     4.28 4,700.00 .םיינכמ םילכב ר"מ   
      
ויוקיק ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     11.41.03.0072
לבקל שי .חקפמה / ןנכתמה י"ע שרדנה      
ריחמה .אשדה רוקמ לע חקפמהמ רושיא      
םורט םישרדנה םילופיטה לכ תא ללוכ      
שאר ינשד ,עקרק יקיזמתרבדה - הליתש      
רחאל םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל      
ינושידו םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש      

 11,685.00    19.00   615.00 .הצרמה ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     11.41.03.0110

173,857.60    15.20 11,438.00 רטיל 3 חפנב 'חי   
      
- 5.8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     11.41.03.0167
הלעמב מ"ס 02 דודמ  :מ"מ 05 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ ,הפיו      

  6,384.00   399.00    16.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
36 - עזג רטוק 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     11.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

 21,888.00   456.00    48.00 עקרקהמ 'חי   
      
      

233,930.60 30.14.11 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

211/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     211 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

233,930.60 מהעברה      
      
      
,ןולא( 5.8 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     11.41.03.0195

  2,432.00   152.00    16.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     11.41.03.0280

  9,500.00     1.90 5,000.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
245,862.60 תועיטנו ןוניג 30.14.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

526,341.07 ןוניג תודובע 14.11 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

212/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     212 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.11 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ל י ש  10.24.11 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      
      
םגד ,)ירוביצ חטש( ןגב תוגהנתה טלש     11.42.01.9000
הקפסא ללוכ ,"תוער םיבכמ ןיעידומ תייריע"      
יפלו ןרציה תוארוה יפל ןוגיע ,דוסי ,הנקתהו      

  3,800.00 3,800.00     1.00 .תוינכתה 'חי   
  3,800.00 ןג טוליש 10.24.11 כ"הס  

      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.11 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
םגד ,מ"ס 07 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     11.42.02.9000
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  8,241.25 1,648.25     5.00 תוינכתה יפל ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 021 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     11.42.02.9001
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  8,730.50 1,746.10     5.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 071 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     11.42.02.9002
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 25,828.60 1,844.90    14.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
ירזיבא ללוכ ,תכתמו ץע "יתשק" לספס     11.42.02.9003
יפל ןוגיעו דוסי ,תנעשמ ,די ידעסמ ,רוביח      

  9,500.00 1,900.00     5.00 .תוינכתה רטמ   
      
,רוביח ירזיבא ללוכ ,תכתמו ץע ,"רשי" לספס     11.42.02.9004

  2,850.00 1,425.00     2.00 תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי ,תנעשמ ,די ידעסמ רטמ   
      
      

 55,150.35 20.24.11 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

213/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     213 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 55,150.35 מהעברה      
      
      
םגד ץע ילספס םע ןוטבמ הבישי תכרעמ     11.42.02.9005
ללוכ ,"אכירא םחש" ,3071 ט"קמ ,"שרוח"      

 26,125.00 5,225.00     5.00 'פמוק תוינכתה יפל ןוגיע  
 81,275.35 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.11 כ"הס  

      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.11 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     11.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרציה תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

  6,520.80 1,086.80     6.00 תוינכתה יפלו 'חי   
      
שיגנ זרב םע ,םיזרב 2 ללוכ רוריק םע היזרב     11.42.04.9001
םגד ,םיקובקב יולימל זרב םעו םיכנל      

 24,719.00 12,359.50     2.00 "אכירא םחש" לש 3602 ט"קמ ,"ןואיש" 'חי   
 31,239.80 תויזרבו םינותפשא 40.24.11 כ"הס  

      
5.24 ק ר פ  50.24.11 ק ר פ  ת ת       
      
לש מ"מ 2-1  "תיניערג" גוסמ םידלי ןגל עצמ     11.42.05.0050

  6,669.00   333.45    20.00 .והשלכ יבועב ךרע הווש וא ידעלג רפכ ק"מ   
  6,669.00 5.24 קרפ 50.24.11 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ר פ  60.24.11 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,ץע תללצהו הדלפמ הלוגרפ     11.42.06.9000
ט"קמ "רומיטלוב" םגד ,מ"ס 012/052/002      
ןווגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 9162005      
תוארוה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל      

 65,037.00 9,291.00     7.00 .תוינכתהו ןרציה 'חי   
      
תרזעב תללצה ,תכתממ "תיתשק" הלוגרפ     11.42.06.9001
,הרישקהו רוביחה ירזיבא לכ ללוכ ,םיספטמ      

 34,200.00 1,900.00    18.00 .תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי 'חי   
 99,237.00 תולוגרפ 60.24.11 כ"הס  
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214/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     214 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י נ פ ו א  י נ ק ת מ  70.24.11 ק ר פ  ת ת       
      
ךרואב ,םוינימולאמ "הלריפס" םיינפוא ןקתמ     11.42.07.9000
ללוכ "אכירא םחש" לש 4894 ט"קמ 'מ 22.1      

  3,078.00 1,539.00     2.00 .תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיעו דוסי 'חי   
  3,078.00 םיינפוא ינקתמ 70.24.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

225,299.15 ץוח טוהיר 24.11 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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215/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     215 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.11 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.11 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     11.44.01.0080
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      

 64,185.80   168.91   380.00 טרפ יפל תוריקל רוביח רטמ   
      
מ"ס 54 הבוגב ,הייחמצל הנגה הקעמ     11.44.01.0090
רוניצמ ,רתויה לכל 'מ 5.1 לש תודש ךרואבו      
,מ"ס 1 יבועב ךלפו "5.1 רטוקב הדלפ      
ןטובמו ןגועמ ,רונתב םיעובצו םינוולוגמ      

 16,891.00   168.91   100.00 תוינכתה יפל ,עקרקב רטמ   
 81,076.80 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.11 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  01.44.11 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     11.44.10.0010
,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו      

168,299.63   327.75   513.50 .תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ רטמ   
168,299.63 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 01.44.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

249,376.43 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.11 כ"הס  
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216/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     216 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15.11 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  20.15.11 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     11.51.02.0160

  6,425.00     2.57 2,500.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     11.51.02.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
וא ,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחיאתוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל      
הסירג/הריפחה יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      

 62,619.06    19.95 3,138.80 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי ק"מ   
 69,044.06 2.15 קרפ 20.15.11 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.11 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     11.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 72,437.50   115.90   625.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
 72,437.50 3.15 קרפ 30.15.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

141,481.56 15 קרפ 15.11 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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217/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     217 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.11 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.11 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     11.90.01.0001

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 19,000.00 םיצע תרואת 10.09.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,000.00 םיצע תרואת 09.11 כ"הס  
2,696,263.68 תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 כ"הס
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218/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     218 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.21 ק ר פ       
      
ד ב ו כ  - ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  10.20.21 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבוגב ,02-ב ןוטבמ ,דבוכ - םיכמות תוריק     12.02.01.0040
.)תעקובמ("ימאח" ןבאמ םיבכרומ ,'מ 00.4      
,הביצח/הריפח 'בע:ללוכ      
םע ןוטבמ ריק שאר דוביע,םירפת,םיזקנ,דוסי      
זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו תוזאפ      
םינבאה תרישק ,זוקינ תועירי/השבי הינבמ      
ךרוצל תודובעה רתי לכו לוחיכ ,הרישק תשרו      

 34,145.28   592.80    57.60 .טרפמבו תוינכותב טרופמכ ריקה עוציב ק"מ   
 34,145.28 דבוכ - םיכמות תוריק 10.20.21 כ"הס  

      
ת ו ר י ק ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  20.20.21 ק ר פ  ת ת       
ן י ו ז מ  ן ו ט ב -ר ד ג       
      
יופיח אלל ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     12.02.02.0010
,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע תודובע ללוכ .ןבא      
בגב ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז ,םירפת ,םיזקנ      
ךרוצל םישורדה םירמוחה תודובעה לכו ריקה      
הבוג .תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה עוציב      
עקרקה סלפממ מ"ס 021 דע ריקה      

610,954.50 1,382.25   442.00 .הכרדמ/יפוס ק"מ   
      
ןבאמ .מ"ס05 לש ללוכ יבועב רדג תוריק     12.02.02.0031
03-ב ןוטב גוס .לוחיכ ללוכ )תעקובמ("ימאח"      
תקיציו ריקה דוסיל הריפח ,ןויז ללוכ ריחמה      
מ"ס 52 דע םינפ וד יופיצ ,רזוח יולימ ,דוסיה      
,םירפת ,תוזאפ םע ןוטבמ ךרבדנ ,ינשה דצב      
סלפממ דדמייו מ"ס 06 דע ריקה הבוג ,םיזקנ      

119,819.70   518.70   231.00 טרפ יפל לכה .הכרדמ/יפוס עקרק רטמ   
730,774.20 ןיוזמ ןוטב-רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20.21 כ"הס  

      
ש א ר  י כ ב ד נ ו  ם י י ו פ י ח  40.20.21 ק ר פ  ת ת       
)ג נ י פ ו ק (      
      
ללוכ ."ימאח" ןבאב ןוטבמ םיכמות תוריק יופיח     12.02.04.0015
,םינבא תרישק ,ןוגיע ,תנוולוגמ ןויז תשר      

174,420.00   256.50   680.00 .שרדנה לכו לוחיכ ר"מ   
      
      
      
      

174,420.00 40.20.21 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

219/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     219 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

174,420.00 מהעברה      
      
      
דע בחורב "ימאח" ןבאמ )גניפוק( שאר יכבדנ     12.02.04.0040
ןבאה דוביע ,מ"ס 51 דע הארנ יבוע - מ"ס 05      
ןווגב לוחיכ ללוכ תוארנה תואפה לכב שיטלט      
לכירדאה תשירדו םיטרפ יפל לכה .ןבאה      

 19,218.50   113.05   170.00 רוטקורטסנוקהו רטמ   
193,638.50 )גניפוק( שאר יכבדנו םייופיח 40.20.21 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  60.20.21 ק ר פ  ת ת       
      

  1,368.00    23.75    57.60 .02-ב םוקמב 03-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  12.02.06.0005
      

 16,254.98    31.35   518.50 .03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  12.02.06.0010
 17,622.98 תונוש 60.20.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

976,180.96 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20.21 כ"הס  
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
220/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     220 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

8 ק ר פ  80.21 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80.21 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,תוכמותה ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
,םירוביח תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה      
,הכישמ לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס      
יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
.הזוחה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ     12.08.01.0036
4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 23 רטוקב      

    285.00     9.50    30.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"מ רטמ   
      
)E.P.D.H( ןליתאילופמ םייטסלפ תורוניצ      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     12.08.01.0048
יספ םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

  2,840.50    12.35   230.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
  3,125.50 10.80.21 קרפ תתב הרבעהל
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221/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     221 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,125.50 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     12.08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  1,596.00    11.40   140.00 08.1.021. רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
יפלו 20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     12.08.01.0258
מ"ס 04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  4,788.00    34.20   140.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
      
      
      
      

  9,509.50 10.80.21 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

222/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     222 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,509.50 מהעברה      
      
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     12.08.01.0291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
רושיא תלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

  1,045.00   104.50    10.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה ק"מ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה      
רזעה ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     12.08.01.0369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

  4,256.00   608.00     7.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
תרטמה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     12.08.01.0495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      

    418.00   418.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה  
 15,228.50 1.8 קרפ 10.80.21 כ"הס  
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223/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     223 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2.8 ק ר פ  20.80.21 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
חול ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
עורזל םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה      
םידומעה רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב      
      
יפלו 10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 06 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
םירזבא שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םישורדה םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב      
דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ הרואתה      
.רונתב      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     12.08.02.0039
ךרואב 720.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 16,957.50 2,422.50     7.00 'פמוק .'מ 5 וא 8.4  
      
      
      

 16,957.50 20.80.21 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

224/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     224 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,957.50 מהעברה      
      
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     12.08.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

  1,832.55   610.85     3.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      
תיביטרוקד וא/ו תננגוסמ )218 י"ת( עורז      
תמאתומ רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ היושע      
דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו דומעל      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה ףוגלו      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
.ןימזמה תשירדו םגד וא/ו טרפ יפל דומעה      

 18,790.05 2.8 קרפ 20.80.21 כ"הס  
      
3.8 ק ר פ  30.80.21 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םישגמ      
      
      
      
      
      
      
      

30.80.21 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

225/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     225 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיקדהמ ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
ע"ש וא IXEGOS תרצות 3CB -ו 2CB םגד      
ללוכ ,ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,רשואמ      
ירוביחלו טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ      
יבטוק וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה      
    CA01X2, AK01, רובע דרפנ חטבמ( יוסיכ  
תיבלו ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה      
      
יפלו 70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     12.08.03.0042

  1,662.50   237.50     7.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     12.08.03.0045

    912.00   304.00     3.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     12.08.03.0081

    256.50     8.55    30.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     12.08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

  6,251.00    44.65   140.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
הקראה      
      
      
      

  9,082.00 30.80.21 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

226/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     226 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,082.00 מהעברה      
      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
וטרופש תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
לכו םידומעל הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב      
עוציבל תושורדה תודובעה לכו םירמוחה      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה רוביח      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     12.08.03.0336

  3,458.00    24.70   140.00 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53 רטמ   
      
טוממ תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
עקרקב תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ      
ןוטב הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל      
    521B תשוחנמ הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל  
לית ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05      
תשרב הקראה לית וא ספא לית וא הקראה      
.העיבצו טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     12.08.03.0387
ןוטב תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3      
ללוכ מ"ס 06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט      

    759.05   759.05     1.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ  
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     12.08.03.0444
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

  1,416.45   202.35     7.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     12.08.03.0459
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

  2,529.85 2,529.85     1.00 'פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
      
      
      

 17,245.35 30.80.21 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

227/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     227 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 17,245.35 מהעברה      
      
      
למשח סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     12.08.03.0465
הדימב םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב      
תוניקתל קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו      
םאתהבו למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה      
םושיר תדועת תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל      
הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבו      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו  
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     12.08.03.0501

    577.60    57.76    10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     12.08.03.0504

    501.60    50.16    10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     12.08.03.0901
    ILAD/CLP הרואתה ףוג לע הטילשל  
PI-GID-MDS-NE תמגוד ILAD תרושקתב      
םירוביח ללוכ מ"עב קטלנא י"ע קוושמ      
םישרדנה רזעה ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח      

  2,793.00   399.00     7.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ 'חי   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     12.08.03.0902
תמגוד  הענה םרז ליבגמו רתי חתמ ןגמ רובע      
    044-SEM-NE מ"עב קטלנא י"ע קוושמ  
ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח םירוביח ללוכ      

  2,793.00   399.00     7.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ םישרדנה רזעה 'חי   
 24,860.55 3.8 קרפ 30.80.21 כ"הס  

      
4.8 ק ר פ  40.80.21 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
      

40.80.21 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

228/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     228 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
ללוכ הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
.T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
ילעב הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
יוניבה דרשמ רגאמב םימושרה הכמסה תדועת      
תנכדעתמה המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו      
.דרשמה רתאב      
      
תמגוד W93 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     12.08.04.0132
    M2 1 OLATI תרצותמ CEA י"ע קוושמה  
שרדנה לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש      

 12,967.50 1,852.50     7.00 .810.40.80 ףיעס יפל 'חי   
 12,967.50 4.8 קרפ 40.80.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 71,846.60 8 קרפ 80.21 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

229/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     229 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.21 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.21 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
,מ"ס 6 יבועב ,תובלתשמ םינבאב ףוציר     12.40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב םירוויעל ןומיס ןבא גוסמ      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

    668.80   133.76     5.00 .)ןבל ןווגב( דוסי ר"מ   
      
תובכש ןבאמ ,מ"ס 04 בחורב ,ףוציר ספ     12.40.01.9000
5 יבועב ,תדבועמו תרסונמ ,"ימר" תיעבט      
ללוכ ,דוביעה רחאל רתויב קדה םוקמב ,מ"ס      

  2,989.08   249.09    12.00 תוינכתה יפל ,ןוטב דוסי רטמ   
      
,החוטש ,תיעבט ,תובכש ןבאב ףוציר     12.40.01.9001
רתויב קדה םוקמב ,מ"ס 5 יבועב ,תינוגילופ      
'זב ןווגב תונוש תודימב ,דוביעה רחאל      
,טנמצ לוח וא לוחו טיט תבכש ללוכ ,בהבהצ      
םיקלח ויהי ןבאה ינפ דוביע .תוינכתה יפל      

 17,910.35   210.71    85.00 .תושיגנה ץעוי רושיא לבקל שי ,םישגנומו ר"מ   
      
תודימב ,תובכש ,תיעבט ןבאמ תוגרדמ     12.40.01.9009
תלבקלו המאתהל תותיס ללוכ ,מ"ס 33*51      
הארתה ספ תותיס ,קלח הכירד חטשמ      
ץעוי רושיא תלבק דע ,הנוש דוביעב      

 41,325.00   275.50   150.00 .תינכתה יפל ,ןויזו ןוטב דוסי ,תושיגנה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

 62,893.23 10.04.21 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

230/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     230 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 62,893.23 מהעברה      
      
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     12.40.01.9010
"תומר" ןבא 03% םע בולישב 2-ו 1 "ילוביט"      
תריחב יפל םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ לכב      
תרצות לכה ,)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה      
,טנמצ-לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םינווג בוליש ,םיקשיימ יולימ ,תיתשתה תנכה      
,תותשקב םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו      
לכה תועוצרבו םינטק םיחטשב ,לגועמב      

 32,585.00   133.00   245.00 תוינכתה יפלו טלפמוק ר"מ   
      
תודימב ,"תיתשק" תימורט ןג ןבא     12.40.01.9012
ט"קמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,02/05/01      

  1,795.50    51.30    35.00 .תוינכתה יפל  ע"וש וא "ןייטשרקא" ,0032 רטמ   
      
חישק יטסלפ רמוחמ אשד םחות - הניג ץצוח     12.40.01.9036
.ג.א.ד" תרבח לש ,מ"ס 71 )בחור( הבוגב      
עוביק ללוכ ,םוח ןווגב ,ע"וש וא "תוישעת      

  1,003.20    11.40    88.00 .המדאב רטמ   
 98,276.93 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.21 כ"הס  

      
ת ו ע ל ס מ  20.04.21 ק ר פ  ת ת       
      
'זב ןווגב ,תינבלמו החוטש ןבאמ ,העלסמ     12.40.02.9000
ללוכ ,06*001*001 םומינימ תודימב ,רופא      
טרפה יפלו ,תוינכטואיג תועירי ,הזר ןוטב      

  2,850.00   285.00    10.00 .סדנהמה תוינכתו ר"מ   
  2,850.00 תועלסמ 20.04.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

101,126.93 רתאה חותיפ 04.21 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
231/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     231 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.21 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14.21 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ב       
      
,םנודל ק"מ 02 -כ לש תומכב טסופמוק     12.41.01.0011

  3,562.50   142.50    25.00 .ר"מ 052 לעמ םיחטשל ק"מ   
      
תימוקמה המדאל תמאתומו תאבומ ןג תמדא     12.41.01.0013

 18,277.05    50.35   363.00 חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     12.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      

  3,967.59    10.93   363.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   
 25,807.14 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14.21 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.21 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

    665.00     9.50    70.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  12.41.02.0055
      

  5,557.50    12.35   450.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  12.41.02.0065
      

  2,926.00    13.30   220.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  12.41.02.0070
      

  3,040.00    19.00   160.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  12.41.02.0075
      

  3,800.00    23.75   160.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  12.41.02.0080
      

  2,660.00    26.60   100.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  12.41.02.0085
 18,648.50 20.14.21 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
232/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     232 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 18,648.50 מהעברה      
      
      

    969.00    16.15    60.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  12.41.02.0137
      

  1,425.00    47.50    30.00 . 61 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  12.41.02.0142
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     12.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

 11,115.00     5.70 1,950.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     12.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

    475.00     4.75   100.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  1,330.00    38.00    35.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  12.41.02.0160
      

    261.25    52.25     5.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  12.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

    285.00    28.50    10.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  12.41.02.0190
      

  1,282.50    42.75    30.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  12.41.02.0200
      

  3,610.00    90.25    40.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  12.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     12.41.02.0235

    427.50    42.75    10.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     12.41.02.0240

  1,330.00    66.50    20.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 002 וא 8" רטוקב .C.V.P לוורש     12.41.02.0245

  1,900.00    95.00    20.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     12.41.02.0255

    617.50   123.50     5.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     12.41.02.0265
רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ ללוכ      

    836.00   104.50     8.00 .ומוקמל ריטממה 'חי   
 44,512.25 20.14.21 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
233/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     233 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 44,512.25 מהעברה      
      
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     12.41.02.0270
היקשהה תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

  1,881.00    85.50    22.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
      

  1,140.00    38.00    30.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  12.41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     12.41.02.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

  5,365.60 5,365.60     1.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     12.41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  1,436.40   718.20     2.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     12.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  1,955.10   651.70     3.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     12.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

    995.60   497.80     2.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     12.41.02.0390

    532.00   133.00     4.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
      
      
      

 57,817.95 20.14.21 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

234/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     234 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 57,817.95 מהעברה      
      
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     12.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  3,800.00 3,800.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     12.41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  7,125.00 7,125.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
תרצות  CD-8 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     12.41.02.0455
,ןעטמ ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ      
את ןיפולחל וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ      
ןוראב ,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
לע הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה      
רושיא ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     12.41.02.0470

  2,660.00   332.50     8.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     12.41.02.0500

  2,194.50   313.50     7.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     12.41.02.0505

    665.00   332.50     2.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
הנגה ללוכ טרפ יפל 1" רטוקב תוסיו תדוקנ     12.41.02.0510

    380.00   380.00     1.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  זגראב  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     12.41.02.0525

  1,187.50 1,187.50     1.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
      

 85,329.95 20.14.21 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

235/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     235 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 85,329.95 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     12.41.02.0530

  1,567.50 1,567.50     1.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
 86,897.45 2.14 קרפ 20.14.21 כ"הס  

      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.21 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנלו הליתשל עקרק תרשכה     12.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

  5,499.80     4.28 1,285.00 .םיינכמ םילכב ר"מ   
      
ויוקיק ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     12.41.03.0072
לבקל שי .חקפמה / ןנכתמה י"ע שרדנה      
ריחמה .אשדה רוקמ לע חקפמהמ רושיא      
םורט םישרדנה םילופיטה לכ תא ללוכ      
שאר ינשד ,עקרק יקיזמתרבדה - הליתש      
רחאל םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל      
ינושידו םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש      

  4,465.00    19.00   235.00 .הצרמה ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     12.41.03.0110

 44,840.00    15.20 2,950.00 רטיל 3 חפנב 'חי   
      
- 5.8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     12.41.03.0167
הלעמב מ"ס 02 דודמ  :מ"מ 05 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ ,הפיו      

  3,990.00   399.00    10.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      

 58,794.80 30.14.21 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

236/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     236 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 58,794.80 מהעברה      
      
      
36 - עזג רטוק 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     12.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

 10,944.00   456.00    24.00 עקרקהמ 'חי   
      
,ןולא( 5.8 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     12.41.03.0195

  1,520.00   152.00    10.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     12.41.03.0280

  3,477.00     1.90 1,830.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
 74,735.80 תועיטנו ןוניג 30.14.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

187,440.39 ןוניג תודובע 14.21 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

237/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     237 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.21 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ל י ש  10.24.21 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      
      
םגד ,)ירוביצ חטש( ןגב תוגהנתה טלש     12.42.01.9000
הקפסא ללוכ ,"תוער םיבכמ ןיעידומ תייריע"      
יפלו ןרציה תוארוה יפל ןוגיע ,דוסי ,הנקתהו      

  3,800.00 3,800.00     1.00 .תוינכתה 'חי   
  3,800.00 ןג טוליש 10.24.21 כ"הס  

      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.21 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
םגד ,מ"ס 07 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     12.42.02.9000
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  3,296.50 1,648.25     2.00 תוינכתה יפל ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 021 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     12.42.02.9001
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  3,492.20 1,746.10     2.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 071 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     12.42.02.9002
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  7,379.60 1,844.90     4.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
,רוביח ירזיבא ללוכ ,תכתמו ץע ,"רשי" לספס     12.42.02.9004

  8,550.00 1,425.00     6.00 תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי ,תנעשמ ,די ידעסמ רטמ   
      
םגד ץע ילספס םע ןוטבמ הבישי תכרעמ     12.42.02.9005
ללוכ ,"אכירא םחש" ,3071 ט"קמ ,"שרוח"      

 10,450.00 5,225.00     2.00 'פמוק תוינכתה יפל ןוגיע  
 33,168.30 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.21 כ"הס  

      
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

238/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     238 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.21 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     12.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרציה תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

  3,260.40 1,086.80     3.00 תוינכתה יפלו 'חי   
      
שיגנ זרב םע ,םיזרב 2 ללוכ רוריק םע היזרב     12.42.04.9001
םגד ,םיקובקב יולימל זרב םעו םיכנל      

 37,078.50 12,359.50     3.00 "אכירא םחש" לש 3602 ט"קמ ,"ןואיש" 'חי   
 40,338.90 תויזרבו םינותפשא 40.24.21 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ר פ  60.24.21 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,ץע תללצהו הדלפמ הלוגרפ     12.42.06.9000
ט"קמ "רומיטלוב" םגד ,מ"ס 012/052/002      
ןווגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 9162005      
תוארוה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל      

 27,873.00 9,291.00     3.00 .תוינכתהו ןרציה 'חי   
      
תרזעב הללצה ,ץעו תכתממ "הרשי" הלוגרפ     12.42.06.9010
ללוכ ,אמגוד םע ךותיחב ץע תוחולו םיספטמ      
ירזיבא ,הרישקהו רוביחה ירזיבא לכ      

 38,000.00 1,900.00    20.00 .תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי ,הלוגרפה ר"מ   
 65,873.00 תולוגרפ 60.24.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

143,180.20 ץוח טוהיר 24.21 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

239/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     239 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.21 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.21 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     12.44.01.0080
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      

 33,782.00   168.91   200.00 טרפ יפל תוריקל רוביח רטמ   
      
מ"ס 54 הבוגב ,הייחמצל הנגה הקעמ     12.44.01.0090
רוניצמ ,רתויה לכל 'מ 5.1 לש תודש ךרואבו      
,מ"ס 1 יבועב ךלפו "5.1 רטוקב הדלפ      
ןטובמו ןגועמ ,רונתב םיעובצו םינוולוגמ      

  5,911.85   168.91    35.00 תוינכתה יפל ,עקרקב רטמ   
      
ןוולג ןוולוגמ ,מ"ס 021 הבוגב תכתמ הקעמ     12.44.01.9002
,תיטטס ורטקלא הקבאב ,רונתב עובצו םח      
,ע"וש וא "רובמט" לש roodtuo תמגודכ      
םינווג ללוכ( לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
הטזור ,םולהי חודיקב ןוגיע ללוכ )םיילאטמ      

 37,535.00   375.35   100.00 תוינכתה יפל ,דוסי וא תוקטלפ ,ןוגיעה יוסיכל רטמ   
 77,228.85 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.21 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  01.44.21 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     12.44.10.0010
,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו      

 58,011.75   327.75   177.00 .תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ רטמ   
 58,011.75 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 01.44.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

135,240.60 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.21 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

240/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     240 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15.21 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  20.15.21 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     12.51.02.0160

  1,285.00     2.57   500.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     12.51.02.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
וא ,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחיאתוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל      
הסירג/הריפחה יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      

 17,635.80    19.95   884.00 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי ק"מ   
 18,920.80 2.15 קרפ 20.15.21 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.21 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     12.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 14,487.50   115.90   125.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
 14,487.50 3.15 קרפ 30.15.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 33,408.30 15 קרפ 15.21 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

241/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     241 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

508 פ"צש 21 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.21 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.21 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     12.90.01.0001

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 19,000.00 םיצע תרואת 10.09.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,000.00 םיצע תרואת 09.21 כ"הס  
1,667,423.98 508 פ"צש 21 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
242/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     242 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.31 ק ר פ       
      
ד ב ו כ  - ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  10.20.31 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבוגב ,02-ב ןוטבמ ,דבוכ - םיכמות תוריק     13.02.01.0040
.)תעקובמ("ימאח" ןבאמ םיבכרומ ,'מ 0.4      
,הביצח/הריפח 'בע:ללוכ      
םע ןוטבמ ריק שאר דוביע,םירפת,םיזקנ,דוסי      
זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו תוזאפ      
םינבאה תרישק ,זוקינ תועירי/השבי הינבמ      
ךרוצל תודובעה רתי לכו לוחיכ ,הרישק תשרו      

 18,495.36   592.80    31.20 .טרפמבו תוינכותב טרופמכ ריקה עוציב ק"מ   
 18,495.36 דבוכ - םיכמות תוריק 10.20.31 כ"הס  

      
ת ו ר י ק ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  20.20.31 ק ר פ  ת ת       
ן י ו ז מ  ן ו ט ב -ר ד ג       
      
יופיח אלל ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     13.02.02.0010
,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע תודובע ללוכ .ןבא      
בגב ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז ,םירפת ,םיזקנ      
ךרוצל םישורדה םירמוחה תודובעה לכו ריקה      
הבוג .תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה עוציב      
עקרקה סלפממ מ"ס 021 דע ריקה      

452,825.10 1,382.25   327.60 .הכרדמ/יפוס ק"מ   
      
ןבאמ .מ"ס05 לש ללוכ יבועב רדג תוריק     13.02.02.0031
03-ב ןוטב גוס .לוחיכ ללוכ )תעקובמ("ימאח"      
תקיציו ריקה דוסיל הריפח ,ןויז ללוכ ריחמה      
מ"ס 52 דע םינפ וד יופיצ ,רזוח יולימ ,דוסיה      
,םירפת ,תוזאפ םע ןוטבמ ךרבדנ ,ינשה דצב      
סלפממ דדמייו מ"ס 06 דע ריקה הבוג ,םיזקנ      

 31,640.70   518.70    61.00 טרפ יפל לכה .הכרדמ/יפוס עקרק רטמ   
484,465.80 ןיוזמ ןוטב-רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20.31 כ"הס  

      
ש א ר  י כ ב ד נ ו  ם י י ו פ י ח  40.20.31 ק ר פ  ת ת       
)ג נ י פ ו ק (      
      
ללוכ ."ימאח" ןבאב ןוטבמ םיכמות תוריק יופיח     13.02.04.0015
,םינבא תרישק ,ןוגיע ,תנוולוגמ ןויז תשר      

129,276.00   256.50   504.00 .שרדנה לכו לוחיכ ר"מ   
      
      
      
      

129,276.00 40.20.31 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

243/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     243 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

129,276.00 מהעברה      
      
      
דע בחורב "ימאח" ןבאמ )גניפוק( שאר יכבדנ     13.02.04.0040
ןבאה דוביע ,מ"ס 51 דע הארנ יבוע - מ"ס 05      
ןווגב לוחיכ ללוכ תוארנה תואפה לכב שיטלט      
לכירדאה תשירדו םיטרפ יפל לכה .ןבאה      

 14,244.30   113.05   126.00 רוטקורטסנוקהו רטמ   
143,520.30 )גניפוק( שאר יכבדנו םייופיח 40.20.31 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  60.20.31 ק ר פ  ת ת       
      

    741.00    23.75    31.20 .02-ב םוקמב 03-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  13.02.06.0005
      

 12,108.94    31.35   386.25 .03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  13.02.06.0010
 12,849.94 תונוש 60.20.31 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

659,331.40 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20.31 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
244/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     244 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

8 ק ר פ  80.31 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80.31 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,תוכמותה ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
,םירוביח תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה      
,הכישמ לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס      
יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
.הזוחה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ     13.08.01.0036
4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 23 רטוקב      

    285.00     9.50    30.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"מ רטמ   
      
)E.P.D.H( ןליתאילופמ םייטסלפ תורוניצ      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     13.08.01.0048
יספ םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

  7,410.00    12.35   600.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
  7,695.00 10.80.31 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
245/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     245 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,695.00 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     13.08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  3,648.00    11.40   320.00 08.1.021. רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
יפלו 20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     13.08.01.0183
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 051 קמועו מ"ס      

  1,710.00 1,710.00     1.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     13.08.01.0258
מ"ס 04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 11,286.00    34.20   330.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
 24,339.00 10.80.31 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
246/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     246 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 24,339.00 מהעברה      
      
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     13.08.01.0291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
רושיא תלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

  1,567.50   104.50    15.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה ק"מ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה      
רזעה ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     13.08.01.0369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

  9,120.00   608.00    15.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
תרטמה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     13.08.01.0495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      

    418.00   418.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה  
 35,444.50 1.8 קרפ 10.80.31 כ"הס  
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247/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     247 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2.8 ק ר פ  20.80.31 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
חול ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
עורזל םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה      
םידומעה רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב      
      
יפלו 10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 06 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
םירזבא שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םישורדה םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב      
דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ הרואתה      
.רונתב      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     13.08.02.0039
ךרואב 720.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 36,337.50 2,422.50    15.00 'פמוק .'מ 5 וא 8.4  
      
      
      

 36,337.50 20.80.31 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

248/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     248 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 36,337.50 מהעברה      
      
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     13.08.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

  3,665.10   610.85     6.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      
תיביטרוקד וא/ו תננגוסמ )218 י"ת( עורז      
תמאתומ רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ היושע      
דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו דומעל      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה ףוגלו      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
.ןימזמה תשירדו םגד וא/ו טרפ יפל דומעה      

 40,002.60 2.8 קרפ 20.80.31 כ"הס  
      
3.8 ק ר פ  30.80.31 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םישגמ      
      
      
      
      
      
      
      

30.80.31 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

249/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     249 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיקדהמ ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
ע"ש וא IXEGOS תרצות 3CB -ו 2CB םגד      
ללוכ ,ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,רשואמ      
ירוביחלו טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ      
יבטוק וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה      
    CA01X2, AK01, רובע דרפנ חטבמ( יוסיכ  
תיבלו ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה      
      
יפלו 70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     13.08.03.0042

  3,562.50   237.50    15.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     13.08.03.0045

  1,824.00   304.00     6.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     13.08.03.0081

    256.50     8.55    30.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     13.08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

 14,288.00    44.65   320.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
הקראה      
      
      
      

 19,931.00 30.80.31 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

250/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     250 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 19,931.00 מהעברה      
      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
וטרופש תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
לכו םידומעל הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב      
עוציבל תושורדה תודובעה לכו םירמוחה      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה רוביח      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     13.08.03.0336

  7,904.00    24.70   320.00 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53 רטמ   
      
טוממ תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
עקרקב תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ      
ןוטב הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל      
    521B תשוחנמ הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל  
לית ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05      
תשרב הקראה לית וא ספא לית וא הקראה      
.העיבצו טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     13.08.03.0387
ןוטב תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3      
ללוכ מ"ס 06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט      

  1,518.10   759.05     2.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ  
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     13.08.03.0444
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

  3,035.25   202.35    15.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     13.08.03.0459
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

  2,529.85 2,529.85     1.00 'פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
      
      
      

 34,918.20 30.80.31 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

251/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     251 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 34,918.20 מהעברה      
      
      
למשח סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     13.08.03.0465
הדימב םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב      
תוניקתל קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו      
םאתהבו למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה      
םושיר תדועת תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל      
הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבו      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו  
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     13.08.03.0501

    577.60    57.76    10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     13.08.03.0504

    501.60    50.16    10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     13.08.03.0901
    ILAD/CLP הרואתה ףוג לע הטילשל  
PI-GID-MDS-NE תמגוד ILAD תרושקתב      
םירוביח ללוכ מ"עב קטלנא י"ע קוושמ      
םישרדנה רזעה ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח      

  5,985.00   399.00    15.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ 'חי   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     13.08.03.0902
תמגוד  הענה םרז ליבגמו רתי חתמ ןגמ רובע      
    044-SEM-NE מ"עב קטלנא י"ע קוושמ  
ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח םירוביח ללוכ      

  5,985.00   399.00    15.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ םישרדנה רזעה 'חי   
 48,917.40 3.8 קרפ 30.80.31 כ"הס  

      
4.8 ק ר פ  40.80.31 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
      

40.80.31 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

252/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     252 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
ללוכ הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
.T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
ילעב הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
יוניבה דרשמ רגאמב םימושרה הכמסה תדועת      
תנכדעתמה המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו      
.דרשמה רתאב      
      
תמגוד W93 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     13.08.04.0132
    M2 1 OLATI תרצותמ CEA י"ע קוושמה  
שרדנה לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש      

 27,787.50 1,852.50    15.00 .810.40.80 ףיעס יפל 'חי   
 27,787.50 4.8 קרפ 40.80.31 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

152,152.00 8 קרפ 80.31 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

253/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     253 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.31 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.31 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
תובכש ןבאמ ,מ"ס 04 בחורב ,ףוציר ספ     13.40.01.9000
5 יבועב ,תדבועמו תרסונמ ,"ימר" תיעבט      
ללוכ ,דוביעה רחאל רתויב קדה םוקמב ,מ"ס      

  2,241.81   249.09     9.00 תוינכתה יפל ,ןוטב דוסי רטמ   
      
,החוטש ,תיעבט ,תובכש ןבאב ףוציר     13.40.01.9001
רתויב קדה םוקמב ,מ"ס 5 יבועב ,תינוגילופ      
'זב ןווגב תונוש תודימב ,דוביעה רחאל      
,טנמצ לוח וא לוחו טיט תבכש ללוכ ,בהבהצ      
םיקלח ויהי ןבאה ינפ דוביע .תוינכתה יפל      

 17,910.35   210.71    85.00 .תושיגנה ץעוי רושיא לבקל שי ,םישגנומו ר"מ   
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     13.40.01.9010
"תומר" ןבא 03% םע בולישב 2-ו 1 "ילוביט"      
תריחב יפל םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ לכב      
תרצות לכה ,)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה      
,טנמצ-לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םינווג בוליש ,םיקשיימ יולימ ,תיתשתה תנכה      
,תותשקב םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו      
לכה תועוצרבו םינטק םיחטשב ,לגועמב      

 79,135.00   133.00   595.00 תוינכתה יפלו טלפמוק ר"מ   
      
תודימב ,"תיתשק" תימורט ןג ןבא     13.40.01.9012
ט"קמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,02/05/01      

 20,776.50    51.30   405.00 .תוינכתה יפל  ע"וש וא "ןייטשרקא" ,0032 רטמ   
120,063.66 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.31 כ"הס  

      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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254/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     254 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע ל ס מ  20.04.31 ק ר פ  ת ת       
      
'זב ןווגב ,תינבלמו החוטש ןבאמ ,העלסמ     13.40.02.9000
ללוכ ,06*001*001 םומינימ תודימב ,רופא      
טרפה יפלו ,תוינכטואיג תועירי ,הזר ןוטב      

  2,850.00   285.00    10.00 .סדנהמה תוינכתו ר"מ   
  2,850.00 תועלסמ 20.04.31 כ"הס  

      
ת ו ע י ר י  50.04.31 ק ר פ  ת ת       
      
הגורא אל תינכטואיג העירי הנקתהו הקפסא     13.40.05.9100
וא ןופוד תרצות DLOG XETNALP גוסמ      
תבכשל םיעצמה תבכש ןיב ,ע"וש      
העיריה לקשמ .קחשמה ינקתמב "תיניערגה"      
,ןרציה תוארוה יפל הנקתה .ר"מל 'ג 521      
יפלו חטשה יאנת יפל שרדיתש הרוצ לכב      
01 לש הפיפחב תווצק רוביח .הנקתה טרפ      

  2,223.00     8.55   260.00 .מ"ס ר"מ   
  2,223.00 תועירי 50.04.31 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

125,136.66 רתאה חותיפ 04.31 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

255/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     255 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.31 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14.31 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ב       
      
,םנודל ק"מ 02 -כ לש תומכב טסופמוק     13.41.01.0011

  3,705.00   142.50    26.00 .ר"מ 052 לעמ םיחטשל ק"מ   
      
תימוקמה המדאל תמאתומו תאבומ ןג תמדא     13.41.01.0013

 26,433.75    50.35   525.00 חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     13.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      

  5,738.25    10.93   525.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   
 35,877.00 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14.31 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.31 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

    475.00     9.50    50.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  13.41.02.0055
      

  6,792.50    12.35   550.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  13.41.02.0065
      

  2,926.00    13.30   220.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  13.41.02.0070
      

  3,040.00    19.00   160.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  13.41.02.0075
      

  6,175.00    23.75   260.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  13.41.02.0080
      

  3,990.00    26.60   150.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  13.41.02.0085
 23,398.50 20.14.31 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
256/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     256 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 23,398.50 מהעברה      
      
      

    969.00    16.15    60.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  13.41.02.0137
      

  1,425.00    47.50    30.00 . 61 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  13.41.02.0142
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     13.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

 13,110.00     5.70 2,300.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     13.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

    475.00     4.75   100.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  1,900.00    38.00    50.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  13.41.02.0160
      

    261.25    52.25     5.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  13.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

    285.00    28.50    10.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  13.41.02.0190
      

  2,565.00    42.75    60.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  13.41.02.0200
      

  2,707.50    90.25    30.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  13.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     13.41.02.0235

    427.50    42.75    10.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     13.41.02.0240

  2,660.00    66.50    40.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 002 וא 8" רטוקב .C.V.P לוורש     13.41.02.0245

    950.00    95.00    10.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     13.41.02.0255

    617.50   123.50     5.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     13.41.02.0265
רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ ללוכ      

  2,090.00   104.50    20.00 .ומוקמל ריטממה 'חי   
 53,841.25 20.14.31 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
257/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     257 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 53,841.25 מהעברה      
      
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     13.41.02.0270
היקשהה תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

  5,130.00    85.50    60.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
      

  3,040.00    38.00    80.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  13.41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     13.41.02.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

  5,365.60 5,365.60     1.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     13.41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  1,436.40   718.20     2.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     13.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  2,606.80   651.70     4.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     13.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

    995.60   497.80     2.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     13.41.02.0390

    798.00   133.00     6.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
      
      
      

 73,213.65 20.14.31 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

258/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     258 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 73,213.65 מהעברה      
      
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     13.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  3,800.00 3,800.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     13.41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  7,125.00 7,125.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
CD-61 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     13.41.02.0460
ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה ןוראב      
ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ לע      

 11,400.00 11,400.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     13.41.02.0470

  2,992.50   332.50     9.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     13.41.02.0500

  1,881.00   313.50     6.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     13.41.02.0505

    665.00   332.50     2.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
הנגה ללוכ טרפ יפל 1" רטוקב תוסיו תדוקנ     13.41.02.0510

    380.00   380.00     1.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  זגראב  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     13.41.02.0525

  1,187.50 1,187.50     1.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
      

102,644.65 20.14.31 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

259/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     259 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

102,644.65 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     13.41.02.0530

  1,567.50 1,567.50     1.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
104,212.15 2.14 קרפ 20.14.31 כ"הס  

      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.31 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנלו הליתשל עקרק תרשכה     13.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

  5,572.56     4.28 1,302.00 .םיינכמ םילכב ר"מ   
      
ויוקיק ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     13.41.03.0072
לבקל שי .חקפמה / ןנכתמה י"ע שרדנה      
ריחמה .אשדה רוקמ לע חקפמהמ רושיא      
םורט םישרדנה םילופיטה לכ תא ללוכ      
שאר ינשד ,עקרק יקיזמתרבדה - הליתש      
רחאל םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל      
ינושידו םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש      

 18,145.00    19.00   955.00 .הצרמה ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     13.41.03.0110

 45,600.00    15.20 3,000.00 רטיל 3 חפנב 'חי   
      
- 5.8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     13.41.03.0167
הלעמב מ"ס 02 דודמ  :מ"מ 05 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ ,הפיו      

  4,788.00   399.00    12.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      

 74,105.56 30.14.31 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

260/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     260 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 74,105.56 מהעברה      
      
      
36 - עזג רטוק 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     13.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

 13,680.00   456.00    30.00 עקרקהמ 'חי   
      
,ןולא( 5.8 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     13.41.03.0195

  1,824.00   152.00    12.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     13.41.03.0280

  4,835.50     1.90 2,545.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
 94,445.06 תועיטנו ןוניג 30.14.31 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

234,534.21 ןוניג תודובע 14.31 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

261/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     261 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.31 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ל י ש  10.24.31 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      
      
םגד ,)ירוביצ חטש( ןגב תוגהנתה טלש     13.42.01.9000
הקפסא ללוכ ,"תוער םיבכמ ןיעידומ תייריע"      
יפלו ןרציה תוארוה יפל ןוגיע ,דוסי ,הנקתהו      

  3,800.00 3,800.00     1.00 .תוינכתה 'חי   
  3,800.00 ןג טוליש 10.24.31 כ"הס  

      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.31 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
םגד ,מ"ס 07 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     13.42.02.9000
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  3,296.50 1,648.25     2.00 תוינכתה יפל ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 021 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     13.42.02.9001
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  3,492.20 1,746.10     2.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 071 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     13.42.02.9002
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  9,224.50 1,844.90     5.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
ירזיבא ללוכ ,תכתמו ץע "יתשק" לספס     13.42.02.9003
יפל ןוגיעו דוסי ,תנעשמ ,די ידעסמ ,רוביח      

  9,500.00 1,900.00     5.00 .תוינכתה רטמ   
      
,רוביח ירזיבא ללוכ ,תכתמו ץע ,"רשי" לספס     13.42.02.9004

  5,700.00 1,425.00     4.00 תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי ,תנעשמ ,די ידעסמ רטמ   
      
      

 31,213.20 20.24.31 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

262/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     262 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 31,213.20 מהעברה      
      
      
ט"קמ ,"היירטפ" םגד ןוטבמ הבישי תכרעמ     13.42.02.9018
ללוכ ,ע"וש וא "אכירא םחש" תרבח ,0561      

 17,838.15 5,946.05     3.00 .תוינכתהו ןרציה יפל ,ןוגיעו דוסי 'חי   
 49,051.35 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.31 כ"הס  

      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.31 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     13.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרציה תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

  3,260.40 1,086.80     3.00 תוינכתה יפלו 'חי   
      
שיגנ זרב םע ,םיזרב 2 ללוכ רוריק םע היזרב     13.42.04.9001
םגד ,םיקובקב יולימל זרב םעו םיכנל      

 24,719.00 12,359.50     2.00 "אכירא םחש" לש 3602 ט"קמ ,"ןואיש" 'חי   
 27,979.40 תויזרבו םינותפשא 40.24.31 כ"הס  

      
500.24 ק ר פ  50.24.31 ק ר פ  ת ת       
      
לש מ"מ 2-1  "תיניערג" גוסמ םידלי ןגל עצמ     13.42.05.0050

  5,001.75   333.45    15.00 .והשלכ יבועב ךרע הווש וא ידעלג רפכ ק"מ   
      
,ץע לגר לע יתוכיא ןרוא ץעמ ץוח תיירפס     13.42.05.9000
,מ"ס 04 קמועב מ"ס 09*05 ןורא תודימ      
,)םימל םוטא( "הליוודנוא" יפער גג יוריק ללוכ      
יטנמלא לכ ,תוליסמ םע סלגרביפ תותלד      

  5,700.00 5,700.00     1.00 .תוינכתה יפלו ןוגיעו תודוסי ,רוביחה 'חי   
 10,701.75 500.24 קרפ 50.24.31 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ר פ  60.24.31 ק ר פ  ת ת       
      
תרזעב תללצה ,תכתממ "תיתשק" הלוגרפ     13.42.06.9001
,הרישקהו רוביחה ירזיבא לכ ללוכ ,םיספטמ      

 34,200.00 1,900.00    18.00 .תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי 'חי   
 34,200.00 תולוגרפ 60.24.31 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
263/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     263 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י נ פ ו א  י נ ק ת מ  70.24.31 ק ר פ  ת ת       
      
ךרואב ,םוינימולאמ "הלריפס" םיינפוא ןקתמ     13.42.07.9000
ללוכ "אכירא םחש" לש 4894 ט"קמ 'מ 22.1      

  1,539.00 1,539.00     1.00 .תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיעו דוסי 'חי   
  1,539.00 םיינפוא ינקתמ 70.24.31 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

127,271.50 ץוח טוהיר 24.31 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
264/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     264 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.31 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.31 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
מ"ס 54 הבוגב ,הייחמצל הנגה הקעמ     13.44.01.0090
רוניצמ ,רתויה לכל 'מ 5.1 לש תודש ךרואבו      
,מ"ס 1 יבועב ךלפו "5.1 רטוקב הדלפ      
ןטובמו ןגועמ ,רונתב םיעובצו םינוולוגמ      

 11,823.70   168.91    70.00 תוינכתה יפל ,עקרקב רטמ   
      
ןוולג ןוולוגמ ,מ"ס 021 הבוגב תכתמ הקעמ     13.44.01.9002
,תיטטס ורטקלא הקבאב ,רונתב עובצו םח      
,ע"וש וא "רובמט" לש roodtuo תמגודכ      
םינווג ללוכ( לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
הטזור ,םולהי חודיקב ןוגיע ללוכ )םיילאטמ      

 53,299.70   375.35   142.00 תוינכתה יפל ,דוסי וא תוקטלפ ,ןוגיעה יוסיכל רטמ   
 65,123.40 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.31 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  01.44.31 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     13.44.10.0010
,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו      

 41,296.50   327.75   126.00 .תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ רטמ   
 41,296.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 01.44.31 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

106,419.90 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.31 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

265/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     265 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15.31 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  20.15.31 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     13.51.02.0160

  2,415.80     2.57   940.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     13.51.02.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
וא ,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחיאתוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל      
הסירג/הריפחה יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      

 28,967.40    19.95 1,452.00 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי ק"מ   
 31,383.20 2.15 קרפ 20.15.31 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.31 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     13.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 27,236.50   115.90   235.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
 27,236.50 3.15 קרפ 30.15.31 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 58,619.70 15 קרפ 15.31 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

266/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     266 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

608 פ"צש 31 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.31 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.31 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     13.90.01.0001

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 19,000.00 םיצע תרואת 10.09.31 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,000.00 םיצע תרואת 09.31 כ"הס  
1,482,465.37 608 פ"צש 31 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
267/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     267 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.41 ק ר פ       
      
2.2 ק ר פ  ת ת  20.20.41 ק ר פ  ת ת       
      
ןבאמ .מ"ס 05 לש ללוכ יבועב רדג תוריק     14.02.02.0031
03-ב ןוטב גוס .לוחיכ ללוכ )תעקובמ("ימאח"      
תקיציו ריקה דוסיל הריפח ,ןויז ללוכ ריחמה      
מ"ס 52 דע םינפ וד יופיצ ,רזוח יולימ ,דוסיה      
,םירפת ,תוזאפ םע ןוטבמ ךרבדנ ,ינשה דצב      
סלפממ דדמייו מ"ס 06 דע ריקה הבוג ,םיזקנ      

117,226.20   518.70   226.00 טרפ יפל לכה .הכרדמ/יפוס עקרק רטמ   
117,226.20 2.2 קרפ תת 20.20.41 כ"הס  

      
6.2 ק ר פ  ת ת  60.20.41 ק ר פ  ת ת       
      

  3,188.30    31.35   101.70 .03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  14.02.06.0010
  3,188.30 6.2 קרפ תת 60.20.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

120,414.50 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20.41 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

268/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     268 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

8 ק ר פ  80.41 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80.41 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,תוכמותה ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
,םירוביח תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה      
,הכישמ לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס      
יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
.הזוחה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ     14.08.01.0036
4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 23 רטוקב      

    237.50     9.50    25.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"מ רטמ   
      
)E.P.D.H( ןליתאילופמ םייטסלפ תורוניצ      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     14.08.01.0048
יספ םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

  5,187.00    12.35   420.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
  5,424.50 10.80.41 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
269/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     269 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,424.50 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     14.08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  2,850.00    11.40   250.00 08.1.021. רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
יפלו 20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     14.08.01.0171
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

  4,531.50 1,510.50     3.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     14.08.01.0258
מ"ס 04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  7,866.00    34.20   230.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
 20,672.00 10.80.41 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
270/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     270 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 20,672.00 מהעברה      
      
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     14.08.01.0291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
רושיא תלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

  1,045.00   104.50    10.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה ק"מ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה      
רזעה ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     14.08.01.0369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

  7,904.00   608.00    13.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
תרטמה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     14.08.01.0495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      

    418.00   418.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה  
 30,039.00 1.8 קרפ 10.80.41 כ"הס  

      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
271/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     271 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2.8 ק ר פ  20.80.41 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
חול ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
עורזל םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה      
םידומעה רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב      
      
יפלו 10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 06 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
םירזבא שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םישורדה םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב      
דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ הרואתה      
.רונתב      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     14.08.02.0039
ךרואב 720.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 31,492.50 2,422.50    13.00 'פמוק .'מ 5 וא 8.4  
      
      
      

 31,492.50 20.80.41 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

272/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     272 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 31,492.50 מהעברה      
      
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     14.08.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

  4,275.95   610.85     7.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      
תיביטרוקד וא/ו תננגוסמ )218 י"ת( עורז      
תמאתומ רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ היושע      
דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו דומעל      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה ףוגלו      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
.ןימזמה תשירדו םגד וא/ו טרפ יפל דומעה      

 35,768.45 2.8 קרפ 20.80.41 כ"הס  
      
3.8 ק ר פ  30.80.41 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םישגמ      
      
      
      
      
      
      
      

30.80.41 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

273/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     273 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיקדהמ ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
ע"ש וא IXEGOS תרצות 3CB -ו 2CB םגד      
ללוכ ,ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,רשואמ      
ירוביחלו טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ      
יבטוק וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה      
    CA01X2, AK01, רובע דרפנ חטבמ( יוסיכ  
תיבלו ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה      
      
יפלו 70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     14.08.03.0042

  3,087.50   237.50    13.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     14.08.03.0045

  2,128.00   304.00     7.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     14.08.03.0081

    213.75     8.55    25.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     14.08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

  9,823.00    44.65   220.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
הקראה      
      
      
      

 15,252.25 30.80.41 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

274/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     274 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 15,252.25 מהעברה      
      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
וטרופש תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
לכו םידומעל הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב      
עוציבל תושורדה תודובעה לכו םירמוחה      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה רוביח      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     14.08.03.0336

  5,434.00    24.70   220.00 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53 רטמ   
      
טוממ תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
עקרקב תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ      
ןוטב הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל      
    521B תשוחנמ הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל  
לית ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05      
תשרב הקראה לית וא ספא לית וא הקראה      
.העיבצו טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     14.08.03.0387
ןוטב תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3      
ללוכ מ"ס 06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט      

    759.05   759.05     1.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ  
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     14.08.03.0444
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

  2,630.55   202.35    13.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     14.08.03.0459
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

  2,529.85 2,529.85     1.00 'פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
      
      
      

 26,605.70 30.80.41 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

275/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     275 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 26,605.70 מהעברה      
      
      
למשח סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     14.08.03.0465
הדימב םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב      
תוניקתל קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו      
םאתהבו למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה      
םושיר תדועת תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל      
הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבו      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו  
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     14.08.03.0501

    577.60    57.76    10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     14.08.03.0504

    501.60    50.16    10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     14.08.03.0901
    ILAD/CLP הרואתה ףוג לע הטילשל  
PI-GID-MDS-NE תמגוד ILAD תרושקתב      
םירוביח ללוכ מ"עב קטלנא י"ע קוושמ      
םישרדנה רזעה ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח      

  5,187.00   399.00    13.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ 'חי   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     14.08.03.0902
תמגוד  הענה םרז ליבגמו רתי חתמ ןגמ רובע      
    044-SEM-NE מ"עב קטלנא י"ע קוושמ  
ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח םירוביח ללוכ      

  5,187.00   399.00    13.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ םישרדנה רזעה 'חי   
 39,008.90 3.8 קרפ 30.80.41 כ"הס  

      
4.8 ק ר פ  40.80.41 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
      

40.80.41 קרפ תתב הרבעהל          
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276/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     276 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
ללוכ הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
.T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
ילעב הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
יוניבה דרשמ רגאמב םימושרה הכמסה תדועת      
תנכדעתמה המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו      
.דרשמה רתאב      
      
תמגוד W93 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     14.08.04.0132
    M2 1 OLATI תרצותמ CEA י"ע קוושמה  
שרדנה לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש      

 24,082.50 1,852.50    13.00 .810.40.80 ףיעס יפל 'חי   
 24,082.50 4.8 קרפ 40.80.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

128,898.85 8 קרפ 80.41 כ"הס  
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277/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     277 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.41 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.41 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
,מ"ס 6 יבועב ,תובלתשמ םינבאב ףוציר     14.40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב םירוויעל ןומיס ןבא גוסמ      
ףוציר תכמנהב ,מ"ס 06 בחורב ,)תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב ,היצח ירבעמב      

    535.04   133.76     4.00 .תוינכתה יפל ,)ןבל ןווגב( דוסי ר"מ   
      
תובכש ןבאמ ,מ"ס 04 בחורב ,ףוציר ספ     14.40.01.9000
5 יבועב ,תדבועמו תרסונמ ,"ימר" תיעבט      
ללוכ ,דוביעה רחאל רתויב קדה םוקמב ,מ"ס      

    996.36   249.09     4.00 תוינכתה יפל ,ןוטב דוסי רטמ   
      
,החוטש ,תיעבט ,תובכש ןבאב ףוציר     14.40.01.9001
רתויב קדה םוקמב ,מ"ס 5 יבועב ,תינוגילופ      
'זב ןווגב תונוש תודימב ,דוביעה רחאל      
,טנמצ לוח וא לוחו טיט תבכש ללוכ ,בהבהצ      
םיקלח ויהי ןבאה ינפ דוביע .תוינכתה יפל      

 40,456.32   210.71   192.00 .תושיגנה ץעוי רושיא לבקל שי ,םישגנומו ר"מ   
      
תודימב ,תובכש ,תיעבט ןבאמ תוגרדמ     14.40.01.9009
תלבקלו המאתהל תותיס ללוכ ,מ"ס 33*51      
הארתה ספ תותיס ,קלח הכירד חטשמ      
ץעוי רושיא תלבק דע ,הנוש דוביעב      

 18,183.00   275.50    66.00 .תינכתה יפל ,ןויזו ןוטב דוסי ,תושיגנה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

 60,170.72 10.04.41 קרפ תתב הרבעהל
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278/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     278 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 60,170.72 מהעברה      
      
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     14.40.01.9010
"תומר" ןבא 03% םע בולישב 2-ו 1 "ילוביט"      
תריחב יפל םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ לכב      
תרצות לכה ,)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה      
,טנמצ-לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םינווג בוליש ,םיקשיימ יולימ ,תיתשתה תנכה      
,תותשקב םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו      
לכה תועוצרבו םינטק םיחטשב ,לגועמב      

 59,850.00   133.00   450.00 תוינכתה יפלו טלפמוק ר"מ   
      
תודימב ,"תיתשק" תימורט ןג ןבא     14.40.01.9012
,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,02/05/01      

 14,364.00    51.30   280.00 .תוינכתה יפל  ע"וש וא "ןייטשרקא" רטמ   
      
חישק יטסלפ רמוחמ אשד םחות - הניג ץצוח     14.40.01.9036
.ג.א.ד" תרבח לש ,מ"ס 71 )בחור( הבוגב      
עוביק ללוכ ,םוח ןווגב ,ע"וש וא "תוישעת      

  1,254.00    11.40   110.00 .המדאב רטמ   
135,638.72 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.41 כ"הס  

      
ת ו ע ל ס מ  20.04.41 ק ר פ  ת ת       
      
'זב ןווגב ,תינבלמו החוטש ןבאמ ,העלסמ     14.40.02.9000
ללוכ ,06*001*001 םומינימ תודימב ,רופא      
טרפה יפלו ,תוינכטואיג תועירי ,הזר ןוטב      

  5,700.00   285.00    20.00 .סדנהמה תוינכתו ר"מ   
  5,700.00 תועלסמ 20.04.41 כ"הס  

      
ת ו ע י ר י  50.04.41 ק ר פ  ת ת       
      
הגורא אל תינכטואיג העירי הנקתהו הקפסא     14.40.05.9100
וא ןופוד תרצות DLOG XETNALP גוסמ      
תבכשל םיעצמה תבכש ןיב ,ע"וש      
העיריה לקשמ .קחשמה ינקתמב "תיניערגה"      
,ןרציה תוארוה יפל הנקתה .ר"מל 'ג 521      
יפלו חטשה יאנת יפל שרדיתש הרוצ לכב      
01 לש הפיפחב תווצק רוביח .הנקתה טרפ      

  1,881.00     8.55   220.00 .מ"ס ר"מ   
  1,881.00 תועירי 50.04.41 כ"הס  

      
      

143,219.72 רתאה חותיפ 04.41 כ"הס  
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279/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     279 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.41 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14.41 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ב       
      
,םנודל ק"מ 02 -כ לש תומכב טסופמוק     14.41.01.0011

  5,700.00   142.50    40.00 .ר"מ 052 לעמ םיחטשל ק"מ   
      
רוזיפ תוברל ,ןג תמדא     14.41.01.0013
תימוקמה המדאל תמאתומו תאבומ,חטשב      

 27,189.00    50.35   540.00 עקרק תקידב רחאלו ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     14.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      

  5,902.20    10.93   540.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   
 38,791.20 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14.41 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.41 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

    475.00     9.50    50.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  14.41.02.0055
      

  7,657.00    12.35   620.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  14.41.02.0065
      

  2,926.00    13.30   220.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  14.41.02.0070
      

  5,890.00    19.00   310.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  14.41.02.0075
      

  6,887.50    23.75   290.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  14.41.02.0080
      
      

 23,835.50 20.14.41 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

280/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     280 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 23,835.50 מהעברה      
      
      

  3,192.00    26.60   120.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  14.41.02.0085
      

    969.00    16.15    60.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  14.41.02.0137
      

  1,425.00    47.50    30.00 . 61 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  14.41.02.0142
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     14.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

 11,172.00     5.70 1,960.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     14.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

    475.00     4.75   100.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  1,710.00    38.00    45.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  14.41.02.0160
      

    261.25    52.25     5.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  14.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

    285.00    28.50    10.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  14.41.02.0190
      

  2,565.00    42.75    60.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  14.41.02.0200
      

  2,707.50    90.25    30.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  14.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     14.41.02.0235

    427.50    42.75    10.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     14.41.02.0240

  1,995.00    66.50    30.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 002 וא 8" רטוקב .C.V.P לוורש     14.41.02.0245

  1,900.00    95.00    20.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     14.41.02.0255

    617.50   123.50     5.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
      

 53,537.25 20.14.41 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

281/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     281 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 53,537.25 מהעברה      
      
      
ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     14.41.02.0265
רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ ללוכ      

  1,881.00   104.50    18.00 .ומוקמל ריטממה 'חי   
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     14.41.02.0270
היקשהה תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

  5,301.00    85.50    62.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
      

  3,040.00    38.00    80.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  14.41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     14.41.02.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

  5,365.60 5,365.60     1.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     14.41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  1,436.40   718.20     2.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     14.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  2,606.80   651.70     4.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     14.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

    995.60   497.80     2.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     14.41.02.0390

    798.00   133.00     6.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
 74,961.65 20.14.41 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
282/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     282 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 74,961.65 מהעברה      
      
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     14.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  3,800.00 3,800.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     14.41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  7,125.00 7,125.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
CD-61 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     14.41.02.0460
ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה ןוראב      
ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ לע      

 11,400.00 11,400.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     14.41.02.0470

  2,992.50   332.50     9.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     14.41.02.0500

  1,881.00   313.50     6.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     14.41.02.0505

    665.00   332.50     2.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
הנגה ללוכ טרפ יפל 1" רטוקב תוסיו תדוקנ     14.41.02.0510

    380.00   380.00     1.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  זגראב  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     14.41.02.0525

  1,187.50 1,187.50     1.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
      

104,392.65 20.14.41 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

283/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     283 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

104,392.65 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     14.41.02.0530

  1,567.50 1,567.50     1.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
105,960.15 2.14 קרפ 20.14.41 כ"הס  

      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.41 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנלו הליתשל עקרק תרשכה     14.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

  8,560.00     4.28 2,000.00 .םיינכמ םילכב ר"מ   
      
ויוקיק ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     14.41.03.0072
לבקל שי .חקפמה / ןנכתמה י"ע שרדנה      
ריחמה .אשדה רוקמ לע חקפמהמ רושיא      
םורט םישרדנה םילופיטה לכ תא ללוכ      
שאר ינשד ,עקרק יקיזמתרבדה - הליתש      
רחאל םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל      
ינושידו םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש      

  9,500.00    19.00   500.00 .הצרמה ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     14.41.03.0110

 68,400.00    15.20 4,500.00 רטיל 3 חפנב 'חי   
      
36 - עזג רטוק 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     14.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

 18,240.00   456.00    40.00 עקרקהמ 'חי   
      

104,700.00 30.14.41 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

284/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     284 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

104,700.00 מהעברה      
      
      
דודמ מ"ס 06 עזג רטוק ירוס ןזמ "קיתע" תיז     14.41.03.0255
001 דע 06 תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0      

 19,152.00 6,384.00     3.00 טסופמוק רטיל 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     14.41.03.0280

  3,800.00     1.90 2,000.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
127,652.00 תועיטנו ןוניג 30.14.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

272,403.35 ןוניג תודובע 14.41 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

285/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     285 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.41 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ל י ש  10.24.41 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      
      
םגד ,)ירוביצ חטש( ןגב תוגהנתה טלש     14.42.01.9000
הקפסא ללוכ ,"תוער םיבכמ ןיעידומ תייריע"      
יפלו ןרציה תוארוה יפל ןוגיע ,דוסי ,הנקתהו      

  7,600.00 3,800.00     2.00 .תוינכתה 'חי   
  7,600.00 ןג טוליש 10.24.41 כ"הס  

      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.41 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
םגד ,מ"ס 07 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     14.42.02.9000
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  8,241.25 1,648.25     5.00 תוינכתה יפל ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 021 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     14.42.02.9001
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  8,730.50 1,746.10     5.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 071 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     14.42.02.9002
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 18,449.00 1,844.90    10.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
ירזיבא ללוכ ,תכתמו ץע "יתשק" לספס     14.42.02.9003
יפל ןוגיעו דוסי ,תנעשמ ,די ידעסמ ,רוביח      

 19,000.00 1,900.00    10.00 תוינכתה רטמ   
      
,רוביח ירזיבא ללוכ ,תכתמו ץע ,"רשי" לספס     14.42.02.9004

  9,975.00 1,425.00     7.00 תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי ,תנעשמ ,די ידעסמ רטמ   
      
      

 64,395.75 20.24.41 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

286/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     286 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 64,395.75 מהעברה      
      
      
םגד ץע ילספס םע ןוטבמ הבישי תכרעמ     14.42.02.9005
ללוכ ,"אכירא םחש" ,3071 ט"קמ ,"שרוח"      

 20,900.00 5,225.00     4.00 'פמוק תוינכתה יפל ןוגיע  
 85,295.75 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.41 כ"הס  

      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.41 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     14.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרציה תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

  6,520.80 1,086.80     6.00 תוינכתה יפלו 'חי   
      
שיגנ זרב םע ,םיזרב 2 ללוכ רוריק םע היזרב     14.42.04.9001
םגד ,םיקובקב יולימל זרב םעו םיכנל      

 12,359.50 12,359.50     1.00 "אכירא םחש" לש 3602 ט"קמ ,"ןואיש" 'חי   
 18,880.30 תויזרבו םינותפשא 40.24.41 כ"הס  

      
500.24 ק ר פ  50.24.41 ק ר פ  ת ת       
      
לש מ"מ 2-1  "תיניערג" גוסמ םידלי ןגל עצמ     14.42.05.0050

  4,334.85   333.45    13.00 .והשלכ יבועב ךרע הווש וא ידעלג רפכ ק"מ   
      
,ץע לגר לע יתוכיא ןרוא ץעמ ץוח תיירפס     14.42.05.9000
,מ"ס 04 קמועב מ"ס 09*05 ןורא תודימ      
,)םימל םוטא( "הליוודנוא" יפער גג יוריק ללוכ      
יטנמלא לכ ,תוליסמ םע סלגרביפ תותלד      

  5,700.00 5,700.00     1.00 .תוינכתה יפלו ןוגיעו תודוסי ,רוביחה 'חי   
 10,034.85 500.24 קרפ 50.24.41 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ר פ  60.24.41 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,ץע תללצהו הדלפמ הלוגרפ     14.42.06.9000
ט"קמ "רומיטלוב" םגד ,מ"ס 012/052/002      
ןווגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 9162005      
תוארוה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל      

 92,910.00 9,291.00    10.00 .תוינכתהו ןרציה 'חי   
      
תרזעב הללצה ,תכתממ "תיתשק" הלוגרפ     14.42.06.9001
,הרישקהו רוביחה ירזיבא לכ ללוכ ,םיספטמ      

 68,400.00 1,900.00    36.00 תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי ר"מ   
161,310.00 תולוגרפ 60.24.41 כ"הס  
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287/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     287 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י נ פ ו א  י נ ק ת מ  70.24.41 ק ר פ  ת ת       
      
ךרואב ,םוינימולאמ "הלריפס" םיינפוא ןקתמ     14.42.07.9000
ללוכ "אכירא םחש" לש 4894 ט"קמ 'מ 22.1      

  3,078.00 1,539.00     2.00 תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיעו דוסי 'חי   
  3,078.00 םיינפוא ינקתמ 70.24.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

286,198.90 ץוח טוהיר 24.41 כ"הס  
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288/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     288 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.41 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.41 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
ןוולוגמ ,מ"מ 04 רטוקב רוניצמ די זחאמ     14.44.01.0080
'מ 5.1 לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו      
רוביח וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל      

 10,134.60   168.91    60.00 תוינכתה יפל תוריקל רטמ   
      
ןוולוגמ " 5.1 רטוקב הדלפ תורוניצמ הקעמ     14.44.01.9000
םע ,מ"ס 05 הבוגב הנגהל,רונתב עובצו      
ןטובמו ןגועמ  ,רתויה לכל 'מ 5.1 לש תודש      

 33,782.00   168.91   200.00 עקרקב רטמ   
 43,916.60 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.41 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  01.44.41 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     14.44.10.0010
,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו      

 56,373.00   327.75   172.00 .תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ רטמ   
 56,373.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 01.44.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

100,289.60 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.41 כ"הס  
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289/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     289 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15.41 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  20.15.41 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     14.51.02.0160

  2,313.00     2.57   900.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     14.51.02.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
וא ,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחיאתוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל      
הסירג/הריפחה יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      

 28,728.00    19.95 1,440.00 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי ק"מ   
 31,041.00 2.15 קרפ 20.15.41 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.41 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     14.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 26,077.50   115.90   225.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
 26,077.50 3.15 קרפ 30.15.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 57,118.50 15 קרפ 15.41 כ"הס  
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290/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     290 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
הדלפ תורוניצ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  75.41 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ב ו י ב  ת ר נ צ  20.75.41 ק ר פ  ת ת       
      
הסכמ םע "66 למרכ" םגד החושל הסכמ     14.57.02.9000
,תוינכתה יפל ,ףוצירב יולימל ,הקוצי תכתמ      

  3,100.80 1,033.60     3.00 ע"וש וא "ןמפלוו" תרבח לש 'חי   
  3,100.80 םירזיבאו בויב תרנצ 20.75.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  3,100.80 הדלפ תורוניצ 75.41 כ"הס  
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291/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     291 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

708 פ"צש 41 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.41 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.41 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     14.90.01.0001

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 19,000.00 םיצע תרואת 10.09.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,000.00 םיצע תרואת 09.41 כ"הס  
1,130,644.22 708 פ"צש 41 כ"הס
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292/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     292 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.51 ק ר פ       
      
ד ב ו כ  - ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  10.20.51 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבוגב ,02-ב ןוטבמ ,דבוכ - םיכמות תוריק     15.02.01.0040
.)תעקובמ("ימאח" ןבאמ םיבכרומ ,'מ 0.4      
,םירפת,םיזקנ,דוסי ,הביצח/הריפח 'בע:ללוכ      
הינבמ זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ      
תשרו םינבאה תרישק ,זוקינ תועירי/השבי      
תודובעה רתי לכו ןבאה ןווגב לוחיכ ,הרישק      

 57,857.28   592.80    97.60 .טרפמבו תוינכותב טרופמכ ריקה עוציב ךרוצל ק"מ   
 57,857.28 דבוכ - םיכמות תוריק 10.20.51 כ"הס  

      
ת ו ר י ק ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  20.20.51 ק ר פ  ת ת       
ן י ו ז מ  ן ו ט ב -ר ד ג       
      
ןבאמ .מ"ס05 לש ללוכ יבועב רדג תוריק     15.02.02.0031
03-ב ןוטב גוס .לוחיכ ללוכ )תעקובמ("ימאח"      
תקיציו ריקה דוסיל הריפח ,ןויז ללוכ ריחמה      
מ"ס 52 דע םינפ וד יופיצ ,רזוח יולימ ,דוסיה      
,םירפת ,תוזאפ םע ןוטבמ ךרבדנ ,ינשה דצב      
סלפממ דדמייו מ"ס 06 דע ריקה הבוג ,םיזקנ      

 95,596.41   518.70   184.30 טרפ יפל לכה .הכרדמ/יפוס עקרק רטמ   
      
יתוזח ףושח ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     15.02.02.9000
לש 001 טרפב ןייוצמכ ילג ריק שאר רמג םע      
ינפ לעמ מ"ס 07-52 ןיבש הבוגב לכירדאה      
,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע תודובע ללוכ .חותיפה      
ירלונרג יולימ ,םוטיא,ריקה ןויז ,םירפת ,םיזקנ      
םישורדה םירמוחה תודובעה לכו ריקה בגב      
.תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה עוציב ךרוצל      
עקרקה סלפממ מ"ס 021 דע ריקה הבוג      

123,386.00 1,615.00    76.40 .הכרדמ/יפוס ק"מ   
      
ףושח -ב ןייוזמ ןוטבמ  םיבצועמ רדג תוריק     15.02.02.9001
הבוגב םשארב ילג ריקה שאר רמג  ,03 יתוזח      
תיזחב חותיפה ינפ לעמ מ"ס 003 דע לש      
טרפב ןייוצמכ  םילוגע םיחתפ םיננכותמ ריקה      
,הזר ןוטב ,רפע תודובע ללוכ .לכירדאה לש 99      
ירלונרג יולימ ,םוטיא,ריקה ןויז ,םירפת דוסי      
םישורדה םירמוחה תודובעה לכו ריקה בגב      
.תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה עוציב ךרוצל      

165,110.00 1,900.00    86.90 . ק"מ   
      
      

384,092.41 20.20.51 קרפ תתב הרבעהל
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293/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     293 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

384,092.41 מהעברה      
      
      
תרבח לש "049FL" יופיח רובע ריחמ תפסות     15.02.02.9003
יופיחה תבכש יבוע .ע"וש וא "טקטנוק.רא.יס"      
אמגוד יפל השעי יופיחה .מ"מ 3 םומינימ      
תללוכ הדובעה .לכירדאה ידי לע תרשואמ      
רוזיפ ,ץרווק תעירז ףיסקופא רמיירפ עוציב      
תבכש ,לכירדאה תריחבל םינווג ,םיקיילפ      
תובכש םושייו שוטיל ,)VU דימע( ןטירואילופ      

    380.00   380.00     1.00 )יופיחל הפולח( ןרציה תייחנה יפל ר"מ   
      
)א :תובכש 3-ב ץוח חיט רובע ריחמ תפסות     15.02.02.9004
ףיעס יפל מ"מ 5 יבועב הצברה תבכש      
תפסות תוברל ,יללכה טרפמה לש 212090      
%51 לש תומכב רשואמ גוסמ ילירקא קבד      
דיס אלל תרשיימ הבכש )ב .טנמצה תומכמ      
,יללכה טרפמה לש 442090 ףיעס יפל      
%5 לש תומכב רשואמ ילירקא קבד תפסותב      
תזתה י"ע הנוילע הבכש )ג .טנמצה תומכמ      
5.1 תומכב הריחבל ןווגב ע"ש וא "סקטינק"      
ןוקיליס ריימרפ תזתה תוברל ,ר"מ/ג"ק      
,קבא דוריג ,ץחלב םימ תפיטש רחאל "ירדנק"      
.ףפור חיטו םיקדס ינוקיתו תשרבמב דיס      
,תויקפואו תויכנא ,תוניפ תללוכ הדובעה      
תויחנה יפל עוציב .יס.יו.יפ טנק םע תונוולוגמ      

    123.00   123.00     1.00 )יופיחל הפולח( ןרציה ר"מ   
384,595.41 ןיוזמ ןוטב-רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20.51 כ"הס  

      
ש א ר  י כ ב ד נ ו  ם י י ו פ י ח  40.20.51 ק ר פ  ת ת       
)ג נ י פ ו ק (      
      
ללוכ ."ימאח" ןבאב ןוטבמ םיכמות תוריק יופיח     15.02.04.0015
,םינבא תרישק ,ןוגיע ,תנוולוגמ ןויז תשר      

  7,182.00   256.50    28.00 .שרדנה לכו לוחיכ ר"מ   
      
דע בחורב "ימאח" ןבאמ )גניפוק( שאר יכבדנ     15.02.04.0040
ןבאה דוביע ,מ"ס 51 דע הארנ יבוע - מ"ס 05      
ןווגב לוחיכ ללוכ תוארנה תואפה לכב שיטלט      
לכירדאה תשירדו םיטרפ יפל לכה .ןבאה      

    791.35   113.05     7.00 רוטקורטסנוקהו רטמ   
  7,973.35 )גניפוק( שאר יכבדנו םייופיח 40.20.51 כ"הס  
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294/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     294 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  60.20.51 ק ר פ  ת ת       
      

  4,381.88    23.75   184.50 .02-ב םוקמב 03-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  15.02.06.0005
      

  8,053.82    31.35   256.90 .03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  15.02.06.0010
 12,435.70 תונוש 60.20.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

462,861.74 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20.51 כ"הס  
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295/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     295 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

8 ק ר פ  80.51 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80.51 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,תוכמותה ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
,םירוביח תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה      
,הכישמ לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס      
יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
.הזוחה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ     15.08.01.0036
4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 23 רטוקב      

    237.50     9.50    25.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"מ רטמ   
      
)E.P.D.H( ןליתאילופמ םייטסלפ תורוניצ      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     15.08.01.0048
יספ םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

 11,115.00    12.35   900.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
 11,352.50 10.80.51 קרפ תתב הרבעהל
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296/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     296 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,352.50 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     15.08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  6,042.00    11.40   530.00 08.1.021. רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
יפלו 20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     15.08.01.0183
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 051 קמועו מ"ס      

  6,840.00 1,710.00     4.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     15.08.01.0258
מ"ס 04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 15,048.00    34.20   440.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
 39,282.50 10.80.51 קרפ תתב הרבעהל
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297/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     297 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 39,282.50 מהעברה      
      
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     15.08.01.0291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
רושיא תלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

  2,090.00   104.50    20.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה ק"מ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה      
רזעה ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     15.08.01.0369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

 18,240.00   608.00    30.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
תרטמה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     15.08.01.0495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      

    418.00   418.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה  
 60,030.50 1.8 קרפ 10.80.51 כ"הס  
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298/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     298 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2.8 ק ר פ  20.80.51 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
חול ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
עורזל םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה      
םידומעה רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב      
      
יפלו 10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 06 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
םירזבא שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םישורדה םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב      
דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ הרואתה      
.רונתב      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     15.08.02.0039
ךרואב 720.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 72,675.00 2,422.50    30.00 'פמוק .'מ 5 וא 8.4  
      
      
      

 72,675.00 20.80.51 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

299/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     299 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 72,675.00 מהעברה      
      
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     15.08.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

  6,108.50   610.85    10.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      
תיביטרוקד וא/ו תננגוסמ )218 י"ת( עורז      
תמאתומ רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ היושע      
דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו דומעל      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה ףוגלו      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
.ןימזמה תשירדו םגד וא/ו טרפ יפל דומעה      

 78,783.50 2.8 קרפ 20.80.51 כ"הס  
      
3.8 ק ר פ  30.80.51 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םישגמ      
      
      
      
      
      
      
      

30.80.51 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

300/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     300 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיקדהמ ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
ע"ש וא IXEGOS תרצות 3CB -ו 2CB םגד      
ללוכ ,ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,רשואמ      
ירוביחלו טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ      
יבטוק וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה      
    CA01X2, AK01, רובע דרפנ חטבמ( יוסיכ  
תיבלו ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה      
      
יפלו 70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     15.08.03.0042

  7,125.00   237.50    30.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     15.08.03.0045

  3,040.00   304.00    10.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     15.08.03.0081

    213.75     8.55    25.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     15.08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

 23,664.50    44.65   530.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
הקראה      
      
      
      

 34,043.25 30.80.51 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

301/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     301 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 34,043.25 מהעברה      
      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
וטרופש תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
לכו םידומעל הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב      
עוציבל תושורדה תודובעה לכו םירמוחה      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה רוביח      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     15.08.03.0336

 13,091.00    24.70   530.00 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53 רטמ   
      
טוממ תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
עקרקב תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ      
ןוטב הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל      
    521B תשוחנמ הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל  
לית ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05      
תשרב הקראה לית וא ספא לית וא הקראה      
.העיבצו טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     15.08.03.0387
ןוטב תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3      
ללוכ מ"ס 06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט      

    759.05   759.05     1.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ  
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     15.08.03.0444
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

  6,070.50   202.35    30.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     15.08.03.0459
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

  2,529.85 2,529.85     1.00 'פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
      
      
      

 56,493.65 30.80.51 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

302/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     302 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 56,493.65 מהעברה      
      
      
למשח סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     15.08.03.0465
הדימב םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב      
תוניקתל קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו      
םאתהבו למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה      
םושיר תדועת תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל      
הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבו      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו  
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     15.08.03.0501

  1,155.20    57.76    20.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     15.08.03.0504

  1,003.20    50.16    20.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     15.08.03.0901
    ILAD/CLP הרואתה ףוג לע הטילשל  
PI-GID-MDS-NE תמגוד ILAD תרושקתב      
םירוביח ללוכ מ"עב קטלנא י"ע קוושמ      
םישרדנה רזעה ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח      

 11,970.00   399.00    30.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ 'חי   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     15.08.03.0902
תמגוד  הענה םרז ליבגמו רתי חתמ ןגמ רובע      
    044-SEM-NE מ"עב קטלנא י"ע קוושמ  
ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח םירוביח ללוכ      

 11,970.00   399.00    30.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ םישרדנה רזעה 'חי   
 83,542.05 3.8 קרפ 30.80.51 כ"הס  

      
4.8 ק ר פ  40.80.51 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
      

40.80.51 קרפ תתב הרבעהל          
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

303/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     303 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
ללוכ הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
.T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
ילעב הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
יוניבה דרשמ רגאמב םימושרה הכמסה תדועת      
תנכדעתמה המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו      
.דרשמה רתאב      
      
תמגוד W93 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     15.08.04.0132
    M2 1 OLATI תרצותמ CEA י"ע קוושמה  
שרדנה לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש      

 55,575.00 1,852.50    30.00 .810.40.80 ףיעס יפל 'חי   
 55,575.00 4.8 קרפ 40.80.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

277,931.05 8 קרפ 80.51 כ"הס  
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304/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     304 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.51 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.51 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     15.40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

  2,140.16   133.76    16.00 .דוסי ר"מ   
      
תובכש ןבאמ ,מ"ס 04 בחורב ,ףוציר ספ     15.40.01.9000
5 יבועב ,תדבועמו תרסונמ ,"ימר" תיעבט      
ללוכ ,דוביעה רחאל רתויב קדה םוקמב ,מ"ס      

  4,732.71   249.09    19.00 תוינכתה יפל ,ןוטב דוסי רטמ   
      
,החוטש ,תיעבט ,תובכש ןבאב ףוציר     15.40.01.9001
רתויב קדה םוקמב ,מ"ס 5 יבועב ,תינוגילופ      
'זב ןווגב תונוש תודימב ,דוביעה רחאל      
,טנמצ לוח וא לוחו טיט תבכש ללוכ ,בהבהצ      
םיקלח ויהי ןבאה ינפ דוביע .תוינכתה יפל      

 65,320.10   210.71   310.00 .תושיגנה ץעוי רושיא לבקל שי ,םישגנומו ר"מ   
      
תודימב ,תובכש ,תיעבט ןבאמ תוגרדמ     15.40.01.9009
תלבקלו המאתהל תותיס ללוכ ,מ"ס 33*51      
הארתה ספ תותיס ,קלח הכירד חטשמ      
ץעוי רושיא תלבק דע ,הנוש דוביעב      

101,935.00   275.50   370.00 .תינכתה יפל ,ןויזו ןוטב דוסי ,תושיגנה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

174,127.97 10.04.51 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

305/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     305 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

174,127.97 מהעברה      
      
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     15.40.01.9010
"תומר" ןבא 03% םע בולישב 2-ו 1 "ילוביט"      
תריחב יפל םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ לכב      
תרצות לכה ,)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה      
,טנמצ-לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םינווג בוליש ,םיקשיימ יולימ ,תיתשתה תנכה      
,תותשקב םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו      
לכה תועוצרבו םינטק םיחטשב ,לגועמב      
%05 - הפולח( תוינכתה יפלו טלפמוק      

 79,800.00   133.00   600.00 )תומכהמ ר"מ   
      
תודימב ,"תיתשק" תימורט ןג ןבא     15.40.01.9012
ט"קמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,02/05/01      

 23,803.20    51.30   464.00 .תוינכתה יפל  ע"וש וא "ןייטשרקא" ,0032 רטמ   
      
51 יבועב רתאב קוצי ,03-ב ןיוזמ ןוטב ליבש     15.40.01.9023
ירפת ללוכ ,ליבשה ידיצ ינשמ הטוו ,מ"ס      
ללוכ ןויז ,תותשר 2 תוצווכתהו תוטשפתה      
תוינכתה יפל לכה ,02 לכ 8 רטוק ,קוריס      

102,600.00   171.00   600.00 )תומכהמ %05 - הפולח( ר"מ   
      
חישק יטסלפ רמוחמ אשד םחות - הניג ץצוח     15.40.01.9036
.ג.א.ד" תרבח לש ,מ"ס 71 )בחור( הבוגב      
עוביק ללוכ ,םוח ןווגב ,ע"וש וא "תוישעת      

    570.00    11.40    50.00 .המדאב רטמ   
      
רתאב קוצי ,רשוכ ינקתמל 03 -ב ןוטב חטשמ     15.40.01.9100
תכתורמ לזרב תשר ללוכ ,מ"ס 02 יבועב      
ןוטב ינפ תקלחהו מ"ס 02 02/ לכ 8 רטוק      

 13,300.00   133.00   100.00 .םירפתו םיקשמ תוברל קורס ר"מ   
394,201.17 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.51 כ"הס  

      
ת ו ע ל ס מ  20.04.51 ק ר פ  ת ת       
      
'זב ןווגב ,תינבלמו החוטש ןבאמ ,העלסמ     15.40.02.9000
ללוכ ,06*001*001 םומינימ תודימב ,רופא      
טרפה יפלו ,תוינכטואיג תועירי ,הזר ןוטב      

  2,850.00   285.00    10.00 .סדנהמה תוינכתו ר"מ   
  2,850.00 תועלסמ 20.04.51 כ"הס  

      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
306/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     306 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע י ר י  50.04.51 ק ר פ  ת ת       
      
הגורא אל תינכטואיג העירי הנקתהו הקפסא     15.40.05.9100
וא ןופוד תרצות DLOG XETNALP גוסמ      
תבכשל םיעצמה תבכש ןיב ,ע"וש      
העיריה לקשמ .קחשמה ינקתמב "תיניערגה"      
,ןרציה תוארוה יפל הנקתה .ר"מל 'ג 521      
יפלו חטשה יאנת יפל שרדיתש הרוצ לכב      
01 לש הפיפחב תווצק רוביח .הנקתה טרפ      

  5,985.00     8.55   700.00 .מ"ס ר"מ   
  5,985.00 תועירי 50.04.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

403,036.17 רתאה חותיפ 04.51 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
307/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     307 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.51 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14.51 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ב       
      
,םנודל ק"מ 02 -כ לש תומכב טסופמוק     15.41.01.0011

 10,687.50   142.50    75.00 .ר"מ 052 לעמ םיחטשל ק"מ   
      
תימוקמה המדאל תמאתומו תאבומ ןג תמדא     15.41.01.0013

 30,210.00    50.35   600.00 חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     15.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      

  6,558.00    10.93   600.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   
 47,455.50 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14.51 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.51 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

  2,660.00     9.50   280.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  15.41.02.0055
      

 10,127.00    12.35   820.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  15.41.02.0065
      

  4,788.00    13.30   360.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  15.41.02.0070
      

  9,880.00    19.00   520.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  15.41.02.0075
      

  7,600.00    23.75   320.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  15.41.02.0080
      

  7,448.00    26.60   280.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  15.41.02.0085
 42,503.00 20.14.51 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
308/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     308 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 42,503.00 מהעברה      
      
      

  3,553.00    16.15   220.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  15.41.02.0137
      

    760.00    38.00    20.00 . 61 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  15.41.02.0141
      

  1,425.00    47.50    30.00 . 61 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  15.41.02.0142
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     15.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

 37,050.00     5.70 6,500.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     15.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

  1,425.00     4.75   300.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  6,650.00    38.00   175.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  15.41.02.0160
      

    522.50    52.25    10.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  15.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

    855.00    28.50    30.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  15.41.02.0190
      

  3,847.50    42.75    90.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  15.41.02.0200
      

 19,855.00    90.25   220.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  15.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     15.41.02.0235

    427.50    42.75    10.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     15.41.02.0240

  3,990.00    66.50    60.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 002 וא 8" רטוקב .C.V.P לוורש     15.41.02.0245

  2,850.00    95.00    30.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     15.41.02.0255

  1,235.00   123.50    10.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
      

126,948.50 20.14.51 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

309/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     309 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

126,948.50 מהעברה      
      
      
ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     15.41.02.0265
רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ ללוכ      

  5,747.50   104.50    55.00 .ומוקמל ריטממה 'חי   
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     15.41.02.0270
היקשהה תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

    855.00    85.50    10.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
      

  2,470.00    38.00    65.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  15.41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     15.41.02.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

  5,365.60 5,365.60     1.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
הרטמהו ףוטפטל 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     15.41.02.0315
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמינש,רטמורדיה      
תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש/י.ר.א      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו דוקיפ ימל      

  4,312.05 4,312.05     1.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ גוסמ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     15.41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  2,872.80   718.20     4.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
      
      

148,571.45 20.14.51 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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310/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     310 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

148,571.45 מהעברה      
      
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     15.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  5,213.60   651.70     8.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     15.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  2,986.80   497.80     6.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     15.41.02.0390

    931.00   133.00     7.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
םולב "טיילרוא" 0011/2 תכרעמ שארל ןורא     15.41.02.0405
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  3,325.00 3,325.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     15.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  7,600.00 3,800.00     2.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2/1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     15.41.02.0425
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 1      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  5,700.00 5,700.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     15.41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  7,125.00 7,125.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
      
      
      

181,452.85 20.14.51 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

311/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     311 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

181,452.85 מהעברה      
      
      
תרצות  CD-8 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     15.41.02.0455
,ןעטמ ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ      
את ןיפולחל וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ      
ןוראב ,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
לע הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה      
רושיא ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח  
      
CD-61 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     15.41.02.0460
ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמ הנגה ןוראב      
ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ לע      

 11,400.00 11,400.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     15.41.02.0470

  6,650.00   332.50    20.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     15.41.02.0500

  6,897.00   313.50    22.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     15.41.02.0505

  1,995.00   332.50     6.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
הנגה ללוכ טרפ יפל 1" רטוקב תוסיו תדוקנ     15.41.02.0510

  1,520.00   380.00     4.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  זגראב  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     15.41.02.0525

  2,375.00 1,187.50     2.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     15.41.02.0530

  3,135.00 1,567.50     2.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
224,924.85 2.14 קרפ 20.14.51 כ"הס  
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
312/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     312 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.51 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנלו הליתשל עקרק תרשכה     15.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

 16,208.36     4.28 3,787.00 .םיינכמ םילכב ר"מ   
      
ויוקיק ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     15.41.03.0072
לבקל שי .חקפמה / ןנכתמה י"ע שרדנה      
ריחמה .אשדה רוקמ לע חקפמהמ רושיא      
םורט םישרדנה םילופיטה לכ תא ללוכ      
שאר ינשד ,עקרק יקיזמתרבדה - הליתש      
רחאל םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל      
ינושידו םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש      

 19,000.00    19.00 1,000.00 .הצרמה ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     15.41.03.0110

 14,592.00    15.20   960.00 רטיל 3 חפנב 'חי   
      
- 5.8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     15.41.03.0167
הלעמב מ"ס 02 דודמ  :מ"מ 05 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ ,הפיו      

 14,364.00   399.00    36.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
36 - עזג רטוק 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     15.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

 24,624.00   456.00    54.00 עקרקהמ 'חי   
      
      

 88,788.36 30.14.51 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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313/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     313 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 88,788.36 מהעברה      
      
      
,ןולא( 5.8 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     15.41.03.0195

  5,472.00   152.00    36.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     15.41.03.0280

 12,350.00     1.90 6,500.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
106,610.36 תועיטנו ןוניג 30.14.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

378,990.71 ןוניג תודובע 14.51 כ"הס  
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314/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     314 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.51 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ל י ש  10.24.51 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      
      
םגד ,)ירוביצ חטש( ןגב תוגהנתה טלש     15.42.01.9000
הקפסא ללוכ ,"תוער םיבכמ ןיעידומ תייריע"      
יפלו ןרציה תוארוה יפל ןוגיע ,דוסי ,הנקתהו      

  7,600.00 3,800.00     2.00 .תוינכתה 'חי   
  7,600.00 ןג טוליש 10.24.51 כ"הס  

      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.51 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
םגד ,מ"ס 07 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     15.42.02.9000
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  9,889.50 1,648.25     6.00 תוינכתה יפל ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 021 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     15.42.02.9001
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 10,476.60 1,746.10     6.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 071 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     15.42.02.9002
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 33,208.20 1,844.90    18.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
,רוביח ירזיבא ללוכ ,תכתמו ץע ,"רשי" לספס     15.42.02.9004

 28,500.00 1,425.00    20.00 תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי ,תנעשמ ,די ידעסמ רטמ   
      
םגד ץע ילספס םע ןוטבמ הבישי תכרעמ     15.42.02.9005
ללוכ ,"אכירא םחש" ,3071 ט"קמ ,"שרוח"      

 26,125.00 5,225.00     5.00 'פמוק תוינכתה יפל ןוגיע  
108,199.30 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.51 כ"הס  

      
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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315/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     315 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.51 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     15.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרציה תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

  9,781.20 1,086.80     9.00 תוינכתה יפלו 'חי   
      
שיגנ זרב םע ,םיזרב 2 ללוכ רוריק םע היזרב     15.42.04.9001
םגד ,םיקובקב יולימל זרב םעו םיכנל      

 37,078.50 12,359.50     3.00 "אכירא םחש" לש 3602 ט"קמ ,"ןואיש" 'חי   
 46,859.70 תויזרבו םינותפשא 40.24.51 כ"הס  

      
5.24 ק ר פ  50.24.51 ק ר פ  ת ת       
      
לש מ"מ 2-1  "תיניערג" גוסמ םידלי ןגל עצמ     15.42.05.0050

 11,670.75   333.45    35.00 .והשלכ יבועב ךרע הווש וא ידעלג רפכ ק"מ   
 11,670.75 5.24 קרפ 50.24.51 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ר פ  60.24.51 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,ץע תללצהו הדלפמ הלוגרפ     15.42.06.9000
ט"קמ "רומיטלוב" םגד ,מ"ס 012/052/002      
ןווגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 9162005      
תוארוה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל      

148,656.00 9,291.00    16.00 .תוינכתהו ןרציה 'חי   
      
תרזעב הללצה ,ץעו תכתממ "הרשי" הלוגרפ     15.42.06.9010
ללוכ ,אמגוד םע ךותיחב ץע תוחולו םיספטמ      
ירזיבא ,הרישקהו רוביחה ירזיבא לכ      

 47,500.00 1,900.00    25.00 .תוינכתה יפל ןוגיעו גוסי ,הלוגרפה ר"מ   
      
הללצה ,ץעו תכתממ "הלודג-הרשי" הלוגרפ     15.42.06.9020
,רוביחה ירזיבא לכ ללוכ ,ץע תוחול תרזעב      
,רונתב העיבצ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב      

190,000.00 1,900.00   100.00 .תוינכתה יפל ,ןוגיעו דוסי ללוכ ר"מ   
386,156.00 תולוגרפ 60.24.51 כ"הס  
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316/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     316 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י נ פ ו א  י נ ק ת מ  70.24.51 ק ר פ  ת ת       
      
ךרואב ,םוינימולאמ "הלריפס" םיינפוא ןקתמ     15.42.07.9000
ללוכ "אכירא םחש" לש 4894 ט"קמ 'מ 22.1      

  3,078.00 1,539.00     2.00 .תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיעו דוסי 'חי   
  3,078.00 םיינפוא ינקתמ 70.24.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

563,563.75 ץוח טוהיר 24.51 כ"הס  
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317/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     317 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.51 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.51 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
ןוולוגמ ,מ"מ 04 רטוקב רוניצמ די זחאמ     15.44.01.0080
'מ 5.1 לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו      
רוביח וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל      

 21,113.75   168.91   125.00 תוינכתה יפל תוריקל רטמ   
      
מ"ס 54 הבוגב ,הייחמצל הנגה הקעמ     15.44.01.0090
רוניצמ ,רתויה לכל 'מ 5.1 לש תודש ךרואבו      
,מ"ס 1 יבועב ךלפו "5.1 רטוקב הדלפ      
ןטובמו ןגועמ ,רונתב םיעובצו םינוולוגמ      

 16,891.00   168.91   100.00 תוינכתה יפל ,עקרקב רטמ   
 38,004.75 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.51 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  01.44.51 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     15.44.10.0010
,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו      

 33,102.75   327.75   101.00 .תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ רטמ   
 33,102.75 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 01.44.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 71,107.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.51 כ"הס  
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318/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     318 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15.51 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  20.15.51 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     15.51.02.0160

  6,322.20     2.57 2,460.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     15.51.02.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
וא ,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחיאתוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל      
הסירג/הריפחה יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      

 55,221.60    19.95 2,768.00 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי ק"מ   
 61,543.80 2.15 קרפ 20.15.51 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.51 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     15.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 71,278.50   115.90   615.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
 71,278.50 3.15 קרפ 30.15.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

132,822.30 15 קרפ 15.51 כ"הס  
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319/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     319 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.51 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.51 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     15.90.01.0001

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 19,000.00 םיצע תרואת 10.09.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,000.00 םיצע תרואת 09.51 כ"הס  
2,309,313.22 הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 כ"הס
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320/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     320 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 הנבמ
20 קרפ 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

20 ק ר פ  20.61 ק ר פ       
      
2.2 ק ר פ  ת ת  20.20.61 ק ר פ  ת ת       
      
יופיח אלל , 03- ב ןייוזמ ןוטבמ רדג תוריק     16.02.02.0015
,םיזקנ ,דוסי,הזר ןוטב ,רפע תודובע ללוכ .ןבא      
לכו ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז, םירפת      
עוציב ךרוצל םישורדה םירמוחהתודובעה      
ריקההבוג .תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה      

1,046,212.20 1,076.35   972.00 .הכרדמ/יפוס עקרקה סלפממ מ"ס 021 דע ק"מ   
1,046,212.20 2.2 קרפ תת 20.20.61 כ"הס  

      
400.20 40.20.61 ק ר פ  ת ת       
      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     16.02.04.0015
טרפמ יפל הדלפוא/ו תושדח ץע תוספטב      

 44,323.20    30.40 1,458.00 דחוימ ק"מ   
 44,323.20 400.20 40.20.61 כ"הס  

      
6.2 ק ר פ  ת ת  60.20.61 ק ר פ  ת ת       
      

 30,472.20    31.35   972.00 .03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  16.02.06.0010
 30,472.20 6.2 קרפ תת 60.20.61 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,121,007.60 20 קרפ 20.61 כ"הס  
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321/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     321 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.61 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.61 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     16.40.01.9002
םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ לכב "ןועבט"      
)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה תריחב יפל      
לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות      
בוליש ,םיקשימ יולימ תיתשתה תנכה ,טנמצ      
םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו םינווג      
םינטק םיחטשב ,לגועמב ,תותשקב      

 20,866.10   134.62   155.00 תוינכתה יפלו טלפמוק לכה ,תועוצרבו ר"מ   
      
לש "עוביר" גוסמ תוימורט םינבאב ףוציר     16.40.01.9004
יבועב 03/03 תודימב ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
,טנמצ לוח תבכש ללוכ ,רופא ןווגב ,מ"ס 7      

744,192.00   114.00 6,528.00 )העסמבו תוינחב( תוינכתה יפל ר"מ   
      
לדוגב "רטועמ" טילבת ץוח ןוטב ףוציר     16.40.01.9012
ללוכ לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,מ"ס 02*02      
6 םומינימ ףוצירה יבוע ,קוריו לוחכ ינווג      
,ע"וש וא "תופצרמ אקסולג" תרבח לש ,מ"ס      
יולימ ,תיתשתה תנכה ,טנמצ לוח תבכש ללוכ      
בוליש ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב םיקשימ      
ךותיח ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו םינווג      
לכה ,תועוצרו םינטק םיחטשב םושייו      

122,550.00   285.00   430.00 .תוינכתה יפלו טלפמוק ר"מ   
      
תדלפ( הטסורינמ )םיטינ( תוישושבג     16.40.01.9013
קבד י"ע קוזיחו חודיקב םושיי )דלח-לא      
היצח ירבעמב השגנה ןומיסל ,יסקופא      
תרבחמ "םייופיצ לייא" תרבחמ תוגרדמבו      
    lusnocgnidliub gnit כ לש תומכב( ע"וש וא-  

418,000.00 3,800.00   110.00 .טלפמוק לכה ,)ר"מל תודיחי 082 ר"מ   
      
תדלפ( הטסורינמ השגנהל ןומיס יספ     16.40.01.9014
קבד י"ע קוזיחו חודיקב םושיי )דלח-לא      
היצח ירבעמב השגנה ןומיסל ,יסקופא      
gnidliub תרבחמ "םייופיצ לייא" תרבחמ      

 49,708.75    33.25 1,495.00 .טלפמוק לכה ,ע"וש וא gnitlusnoc 'חי   
      
      
      
      

1,355,316.85 10.04.61 קרפ תתב הרבעהל
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322/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     322 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,355,316.85 מהעברה      
      
      
ץוח תבישי ירוזא לש םוינימולא טינ י"ע ןומיס     16.40.01.9015
ןערוגמ עבצב עובצ ,תושיגנלו הפקה יתבב      
תרבח הקפסהו רוציי ,11P הקיחשב דימע      
רתאב הבכרה ללוכ ,ע"וש וא "םייופיצ לייא"      

 12,255.00    47.50   258.00 .ןרציה תויחנה י"פע 'חי   
      
"תינוגילופה" םגד ,תוימורט םינבאב ףוציר     16.40.01.9016
רמגב ,טרפה תודימ לכב 13841 ט"קמ      
,לכירדאה תריחב יפלו "ונאירבמוא" םינווגבו      
תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות      
,םיקשימ יולימ ,תיתשתה תנכה ,טנמצ-לוח      
,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו םינווג בוליש      
םינטק םיחלשב ,לגועמב ,תותשק םושיי      

1,284,780.00   218.50 5,880.00 תוינכתה יפלו טלפמוק לכה ,תועוצרבו ר"מ   
      
תודימב )םיינפוא ליבש לובגב( הבחר ןג ןבא     16.40.01.9017
יפל "ןוטסרקא" ןווגבו רמגב 08*02*01      
,)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה תריחב      
דחא דצ דוביעו ןוילע דוביע ללוכ תתוסמ      
תרבח לש 5822 ט"קמ )תחא ךרוא תאפ(      
,02-ב ןוטב דוסי ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      

 16,302.00   185.25    88.00 .תוינכתה יפלו ןבאה ןווגב לוחיכ רטמ   
      
תודימב ,)הינחה ביתנ הצקב( רבעמ ןבא     16.40.01.9018
לש 0402 ט"קמ ,רופא ןווגב ,מ"ס 51/05/32      
,ןוטב דוסי ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא" תרבח      

 56,012.00    63.65   880.00 .תוינכתה יפל רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,724,665.85 10.04.61 קרפ תתב הרבעהל
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323/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     323 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2,724,665.85 מהעברה      
      
      
יופיצ תוקרזמל טילונרג רמג םע ןוטב חטשמ     16.40.01.9019
תרצות yawkrap גוסמ ידוחיי ,טילונרג      
לע מ"ס 5 יבועב ,ע"וש וא "ןוטב וידוטס"      
םירפת תוברל םייקפואו םייכנא םיחטשמ      
םיטגרגא בוליש תפסותב הדרפה יספו      
אלו םיפוטש )םיקוריו םילוחכ ללוכ( םיינועבצ      
אל לש תומכב( מ"מ 9-3 תודימב ,םיידיג      
בולישבו )םיטגרגאה ךסמ 03%-מ תוחפ      
מ"מ 5-2 תודימב ,תולגועמ תיכוכז ינבא      
ךסמ 03% -מ תוחפ אל לש תומכב(      
ללוכ ,םינווג רפסמב )יללכה םיטגרגאה      
לש ,לכירדאה תריחב יפ לע ,םיקוריו םילוחכ      
/סופסח ללוכ .תוינכתה יפל ע"וש וא "פוקרא"      
תייחנה יפל םינוש םילדגבו םיעטקב שוטלט      
.ןקתה יפלו תוחיטבה ץעוי רושיאב ,לכירדאה      
תענומ( ןקתל המאתהל הדבעמ רושיא ללוכ      

 64,125.00   256.50   250.00 )הקלחה ר"מ   
      
תודימב ,ןיוזמ 03-ב ןוטבמ הבישי תוגרדמ     16.40.01.9020
טנמצ 08% ןוטבה בכרה ,מ"ס 04*001-08      
ללוכ ,םחפ רפא חול ,רופא טנמצ 02% ,ןבל      
,קלחומ ןוילע רמג ,יטיפרג-יטנא רליס עוציב      
שומיש ,תוניפ םוטיקו םירפת ,ןוטב דוסי ללוכ      
יפל לכה ,תכתממ תויתוכיא תוינבתב      

190,000.00   950.00   200.00 .תוינכתה רטמ   
      
םיפוציר ןיב שגפמל םוינימולאמ הדרפה ספ     16.40.01.9021
,ףוצירה ינפ םע סלופמ ,מ"מ 5/052 תודימב      

  9,025.00    47.50   190.00 .תוינכתה יפל לכה ,ןוגיע ,ןוטב תרוגח ללוכ רטמ   
      
ןיב שגפמל הדרפה ספ( ץעל חתפ םוחית     16.40.01.9022
מ"ס 01 בחורב )ץעל העיטנ חתפל ףוציר      
,ללוכ ףוצירה ינפ םע  סלופמ הנתשמ ךרואבו      
יפל לכה ,ןוטב תרוגח ,)תוינכתה יפל( ןוגיע      

  3,705.00    61.75    60.00 .תוינכתה רטמ   
      
חישק יטסלפ רמוחמ אשד םחות - הניג ץצוח     16.40.01.9036
.ג.א.ד" תרבח לש ,מ"ס 71 )בחור( הבוגב      
עוביק ללוכ ,םוח ןווגב ,ע"וש וא "תוישעת      

    684.00    11.40    60.00 .המדאב רטמ   
      
      

2,992,204.85 10.04.61 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

324/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     324 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2,992,204.85 מהעברה      
      
      
תוריקל המודב רמג םע 03-ב ןוטבמ תוגרדמ     16.40.01.9060
5.0 קמועב עקש ללוכ ,908 פ"צשב ןוטבה      
תריחב י"פע ינועבצ ןווגבו הקלחה דגנ מ"ס      
,דוסי ללוכ ,תומוטק תוניפ םע ,לכירדאה      
הדובע עוציבל שרדנה לכו ןויז ,תיתש קודיה      

 26,647.50   242.25   110.00 .תמלשומ רטמ   
3,018,852.35 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.61 כ"הס  

      
ת ו ע י ר י  50.04.61 ק ר פ  ת ת       
      
הגורא אל תינכטואיג העירי הנקתהו הקפסא     16.40.05.9100
וא ןופוד תרצות DLOG XETNALP גוסמ      
תבכשל םיעצמה תבכש ןיב ,ע"וש      
העיריה לקשמ .קחשמה ינקתמב "תיניערגה"      
,ןרציה תוארוה יפל הנקתה .ר"מל 'ג 521      
יפלו חטשה יאנת יפל שרדיתש הרוצ לכב      
01 לש הפיפחב תווצק רוביח .הנקתה טרפ      

  5,557.50     8.55   650.00 .מ"ס ר"מ   
  5,557.50 תועירי 50.04.61 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3,024,409.85 רתאה חותיפ 04.61 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
325/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     325 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.61 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14.61 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ב       
      
לש תומכב ר"מ 052 לעמ םיחטשל טסופמוק     16.41.01.0011

 15,675.00   142.50   110.00 םנודל ק"מ 02-כ ק"מ   
      
תימוקמה המדאל תמאתומו תאבומ ןג תמדא     16.41.01.0013

 86,853.75    50.35 1,725.00 חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     16.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      

 18,854.25    10.93 1,725.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   
121,383.00 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14.61 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.61 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

  2,660.00     9.50   280.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  16.41.02.0055
      

 24,082.50    12.35 1,950.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  16.41.02.0065
      

 14,098.00    13.30 1,060.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  16.41.02.0070
      

 17,480.00    19.00   920.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  16.41.02.0075
      

 20,187.50    23.75   850.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  16.41.02.0080
      

  8,512.00    26.60   320.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  16.41.02.0085
 87,020.00 20.14.61 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
326/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     326 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 87,020.00 מהעברה      
      
      

  2,584.00    16.15   160.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  16.41.02.0137
      

    760.00    38.00    20.00 . 61 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  16.41.02.0141
      

  2,850.00    47.50    60.00 . 61 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  16.41.02.0142
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     16.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

 53,010.00     5.70 9,300.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     16.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

  5,700.00     4.75 1,200.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  8,360.00    38.00   220.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  16.41.02.0160
      

    522.50    52.25    10.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  16.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

    855.00    28.50    30.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  16.41.02.0190
      

  5,557.50    42.75   130.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  16.41.02.0200
      

 31,587.50    90.25   350.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  16.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     16.41.02.0235

  2,565.00    42.75    60.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     16.41.02.0240

  7,980.00    66.50   120.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 002 וא 8" רטוקב .C.V.P לוורש     16.41.02.0245

 18,050.00    95.00   190.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     16.41.02.0255

  3,705.00   123.50    30.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
      

231,106.50 20.14.61 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

327/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     327 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

231,106.50 מהעברה      
      
      
ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     16.41.02.0265
רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ ללוכ      

  6,270.00   104.50    60.00 .ומוקמל ריטממה 'חי   
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     16.41.02.0270
היקשהה תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

 10,260.00    85.50   120.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
      

  6,840.00    38.00   180.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  16.41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     16.41.02.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

 10,731.20 5,365.60     2.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
הרטמהו ףוטפטל 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     16.41.02.0315
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמינש,רטמורדיה      
תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש/י.ר.א      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו דוקיפ ימל      

  4,312.05 4,312.05     1.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ גוסמ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     16.41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  5,745.60   718.20     8.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
      
      

275,265.35 20.14.61 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

328/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     328 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

275,265.35 מהעברה      
      
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     16.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  7,820.40   651.70    12.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     16.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  3,982.40   497.80     8.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     16.41.02.0390

  2,394.00   133.00    18.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
םולב "טיילרוא" 0011/2 תכרעמ שארל ןורא     16.41.02.0405
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  3,325.00 3,325.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     16.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

 11,400.00 3,800.00     3.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2/1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     16.41.02.0425
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 1      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  5,700.00 5,700.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     16.41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  7,125.00 7,125.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
      
      
      

317,012.15 20.14.61 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

329/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     329 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

317,012.15 מהעברה      
      
      
תרצות  CD-8 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     16.41.02.0455
,ןעטמ ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ      
את ןיפולחל וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ      
ןוראב ,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
לע הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה      
רושיא ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח  
      
CD-61 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     16.41.02.0460
ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמ הנגה ןוראב      
ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ לע      

 22,800.00 11,400.00     2.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     16.41.02.0470

  9,975.00   332.50    30.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     16.41.02.0500

  7,524.00   313.50    24.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     16.41.02.0505

    997.50   332.50     3.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
הנגה ללוכ טרפ יפל 1" רטוקב תוסיו תדוקנ     16.41.02.0510

    760.00   380.00     2.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  זגראב  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     16.41.02.0525

  3,562.50 1,187.50     3.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     16.41.02.0530

  4,702.50 1,567.50     3.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
376,833.65 2.14 קרפ 20.14.61 כ"הס  
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330/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     330 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.61 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     16.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

 23,381.64     4.28 5,463.00 .'וכו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
ויוקיק ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     16.41.03.0072
לבקל שי .חקפמה / ןנכתמה י"ע שרדנה      
ריחמה .אשדה רוקמ לע חקפמהמ רושיא      
םורט םישרדנה םילופיטה לכ תא ללוכ      
שאר ינשד ,עקרק יקיזמתרבדה - הליתש      
רחאל םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל      
ינושידו םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש      

 22,116.00    19.00 1,164.00 .הצרמה ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     16.41.03.0110

275,120.00    15.20 18,100.00 רטיל 3 חפנב 'חי   
      
36 - עזג רטוק 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     16.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

 95,760.00   456.00   210.00 עקרקהמ 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     16.41.03.0280

 48,450.00     1.90 25,500.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
464,827.64 תועיטנו ןוניג 30.14.61 כ"הס  

      
      
      

963,044.29 ןוניג תודובע 14.61 כ"הס  
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331/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     331 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.61 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ל י ש  10.24.61 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      
      
םגד ,)ירוביצ חטש( ןגב תוגהנתה טלש     16.42.01.9000
הקפסא ללוכ ,"תוער םיבכמ ןיעידומ תייריע"      
יפלו ןרציה תוארוה יפל ןוגיע ,דוסי ,הנקתהו      

 11,400.00 3,800.00     3.00 .תוינכתה 'חי   
 11,400.00 ןג טוליש 10.24.61 כ"הס  

      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.61 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
םגד ,'מ 04.2 ךרואב תכתמו ץע לספס     16.42.02.9006
    "1V-1T-krap" 441 ט"קמL ןומל" תרבח לש  
ידעסמ 2 -ו בג תנעשמ ללוכ ,ע"וש וא "ןשקלוק      
תייחנה יפל ןווגב העובצ תכתמה ,םיידי      
הנקתה ,הלבוה ,דוסי ללוכ ,רונתבו לכירדאה      

 62,700.00 3,135.00    20.00 תוינכתהו ןרציה תייחנה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,'מ 08.1 ךרואב תכתמו ץע לספס     16.42.02.9007
    "1V-1T-krap" 441 ט"קמL ןומל" תרבח לש  
ידעסמ 2 -ו בג תנעשמ ללוכ ,ע"וש וא "ןשקלוק      
תייחנה יפל ןווגב העובצ תכתמה ,םיידי      
הנקתה ,הלבוה ,דוסי ללוכ ,רונתבו לכירדאה      

 66,120.00 2,755.00    24.00 תוינכתהו ןרציה תייחנה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,'מ 07.0 ךרואב תכתמו ץע לספס     16.42.02.9008
    "1V-1T-krap" 441 ט"קמL ןומל" תרבח לש  
ידעסמ 2 -ו בג תנעשמ ללוכ ,ע"וש וא "ןשקלוק      
תייחנה יפל ןווגב העובצ תכתמה ,םיידי      
הנקתה ,הלבוה ,דוסי ללוכ ,רונתבו לכירדאה      

 47,500.00 2,375.00    20.00 תוינכתהו ןרציה תייחנה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
      
      

176,320.00 20.24.61 קרפ תתב הרבעהל
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332/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     332 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

176,320.00 מהעברה      
      
      
,"תנעשמ םע הגנ בשומ" םגד ןוטב לספס     16.42.02.9009
וא "אכירא םחש" תרבח לש 1441 ט"קמ      
ןוגיע ללוכ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,ע"וש      

 44,517.00 2,225.85    20.00 .תוינכתה יפל ,הנקתהו 'חי   
      
,"תנעשמ אלל הגנ בשומ" םגד ןוטב לספס     16.42.02.9010
וא "אכירא םחש" תרבח לש 8341 ט"קמ      
ןוגיע ללוכ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,ע"וש      

 33,801.00 1,690.05    20.00 .תוינכתה יפל ,הנקתהו 'חי   
      
תנעשמ םע הגנ בשומ" םגד ןוטב לספס     16.42.02.9011
םחש" תרבח לש 8441 ט"קמ ,"ץע בשומו      
,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,ע"וש וא "אכירא      

 82,156.00 4,107.80    20.00 .תוינכתה יפל ,הנקתהו ןוגיע ללוכ 'חי   
336,794.00 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.61 כ"הס  

      
ב כ ר ל  ם י מ ו ס ח מ  30.24.61 ק ר פ  ת ת       
      
םגד תכתמ םע ןוטבמ בכרל םוסחמ דומע     16.42.03.9001
םחש" תרבח לש 6504 ט"קמ "רמע םוסחמ"      
תריחב יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש וא "אכירא      
ןרציה תוארוה יפל הנקתהו הלבוה ,לכירדאה      

 17,348.90   754.30    23.00 תוינכתהו 'חי   
 17,348.90 בכרל םימוסחמ 30.24.61 כ"הס  

      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.61 ק ר פ  ת ת       
      
שיגנ זרב םע ,םיזרב 2 ללוכ רוריק םע היזרב     16.42.04.9001
םגד ,םיקובקב יולימל זרב םעו םיכנל      

 12,359.50 12,359.50     1.00 "אכירא םחש" לש 3602 ט"קמ ,"ןואיש" 'חי   
      
86 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     16.42.04.9002
חפ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
םחש" לש 9303 ט"קמ "ןימסי" םגד ,ןוולוגמ      
ןרציה תוארוה יפל ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא      

 27,667.80 1,537.10    18.00 תוינכתהו 'חי   
      
תללוכה ,םיכנל שיגנ זרב םע ןוטבמ היזרב     16.42.04.9003
,םיבלכל היתש תדיחיו תינבומ זוקינ תכירב      
ללוכ "תוקורי תוברת תוניפ" לש "2 ןדע" םגד      

 12,768.00 6,384.00     2.00 .תוינכתהו ןרציה תוארוה יפל הנקתהו הלבוה 'חי   
 52,795.30 תויזרבו םינותפשא 40.24.61 כ"הס  
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333/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     333 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

500.24 ק ר פ  50.24.61 ק ר פ  ת ת       
      
לש מ"מ 2-1  "תיניערג" גוסמ םידלי ןגל עצמ     16.42.05.0050

 11,003.85   333.45    33.00 .והשלכ יבועב ךרע הווש וא ידעלג רפכ ק"מ   
      
,ץע לגר לע יתוכיא ןרוא ץעמ ץוח תיירפס     16.42.05.9000
,מ"ס 04 קמועב מ"ס 09*05 ןורא תודימ      
,)םימל םוטא( "הליוודנוא" יפער גג יוריק ללוכ      
יטנמלא לכ ,תוליסמ םע סלגרביפ תותלד      

  5,700.00 5,700.00     1.00 .תוינכתה יפלו ןוגיעו תודוסי ,רוביחה 'חי   
 16,703.85 500.24 קרפ 50.24.61 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ר פ  60.24.61 ק ר פ  ת ת       
      
,ץע בולישב תכתממ תיראניל הלוגרפ     16.42.06.9002
יפל ןווגב ,רונתב העובצו תנוולוגמ תכתמה      
הרישקו רוביח ירזיבא ללוכ ,לכירדאה תריחב      

2,109,000.00 1,900.00 1,110.00 תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי ,םיספטמ םיחמצל ר"מ   
2,109,000.00 תולוגרפ 60.24.61 כ"הס  

      
ם י י נ פ ו א  י נ ק ת מ  70.24.61 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,הטסורינמ "תשק" םיינפוא ןקתמ     16.42.07.9001
םחש" תרבח לש 1894 ט"קמ ,מ"ס 07/48      

  7,273.20   606.10    12.00 תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ "אכירא 'חי   
      
,הטסורינמ "למס םע תשק" םיינפוא ןקתמ     16.42.07.9002
תרבח לש 2894 ט"קמ ,מ"ס 07/48 תודימב      
ןרציה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ "אכירא םחש"      

  2,157.45   719.15     3.00 תוינכתהו 'חי   
  9,430.65 םיינפוא ינקתמ 70.24.61 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,553,472.70 ץוח טוהיר 24.61 כ"הס  
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334/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     334 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 הנבמ
הדלפ יליפורפ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.61 ק ר פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.61 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
מ"ס 54 הבוגב ,הייחמצל הנגה הקעמ     16.44.01.0090
רוניצמ ,רתויה לכל 'מ 5.1 לש תודש ךרואבו      
,מ"ס 1 יבועב ךלפו "5.1 רטוקב הדלפ      
ןטובמו ןגועמ ,רונתב םיעובצו םינוולוגמ      

 16,891.00   168.91   100.00 תוינכתה יפל ,עקרקב רטמ   
 16,891.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.61 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 16,891.00 הדלפ יליפורפ תוקעמו תורדג 44.61 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
335/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     335 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15.61 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  20.15.61 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     16.51.02.0160

 18,326.67     2.57 7,131.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
 18,326.67 2.15 קרפ 20.15.61 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.61 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     16.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

206,620.73   115.90 1,782.75 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     16.51.03.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
וא ,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחיאתוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל      
הסירג/הריפחה יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      

159,695.76    19.95 8,004.80 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי ק"מ   
366,316.49 3.15 קרפ 30.15.61 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

384,643.16 15 קרפ 15.61 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

336/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     336 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 הנבמ
הקרזמ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ק ר ז מ  75.61 ק ר פ       
      
ה ק ר ז מ  10.75.61 ק ר פ  ת ת       
      
םימ ינוליס 84 םע שבי חטשמ תקרזמ     16.57.01.9000
,תובאשמ רדח ללוכה :עוציב ןונכת" ,)םיטיג(      
,זוקינ ,למשח ירוביח ,הקרזמה ירזיבא לכ      
לש תויתשתה תכרעמל הקראהו בויב ,םימ      
שרדנה לכו םילקימיכ תקפסא ,הנוכשה      
םע םואיתב השעיי ןונכתה .םלשומ עוציבל      
הנוכשה יננכתמ ,ע"פש ,םימה דיגאת      
תוכיאל דרשמה ןקתו תייחנה י"פעו פ"צשהו      
הייריעה יגיצנ ,תואירבה דרשמ ,הביבסה      

1,425,000.00 1,425,000     1.00 'פמוק ןרציה תויחנהו  
1,425,000.00 הקרזמ 10.75.61 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,425,000.00 הקרזמ 75.61 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
337/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     337 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.61 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.61 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     16.90.01.0001

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 19,000.00 םיצע תרואת 10.09.61 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,000.00 םיצע תרואת 09.61 כ"הס  
9,507,468.60 ,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
338/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     338 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ
818,618,218 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.71 ק ר פ       
    812,816,818  
      
2.2 ק ר פ  ת ת  20.20.71 ק ר פ  ת ת       
      
ןבאמ .מ"ס 05 לש ללוכ יבועב רדג תוריק     17.02.02.0031
03-ב ןוטב גוס .לוחיכ ללוכ )תעקובמ("ימאח"      
תקיציו ריקה דוסיל הריפח ,ןויז ללוכ ריחמה      
מ"ס 52 דע םינפ וד יופיצ ,רזוח יולימ ,דוסיה      
,םירפת ,תוזאפ םע ןוטבמ ךרבדנ ,ינשה דצב      
סלפממ דדמייו מ"ס 06 דע ריקה הבוג ,םיזקנ      

385,394.10   518.70   743.00 טרפ יפל לכה .הכרדמ/יפוס עקרק רטמ   
385,394.10 2.2 קרפ תת 20.20.71 כ"הס  

      
6.2 ק ר פ  ת ת  60.20.71 ק ר פ  ת ת       
      

 11,060.28    31.35   352.80 .03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  17.02.06.0010
 11,060.28 6.2 קרפ תת 60.20.71 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

396,454.38 818,618,218 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20.71 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

339/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     339 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ
818,618,218 םיפצש 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

818,618,218 ם י פ צ ש  8 ק ר פ  80.71 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80.71 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,תוכמותה ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
,םירוביח תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה      
,הכישמ לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס      
יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
.הזוחה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ     17.08.01.0036
4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 23 רטוקב      

    570.00     9.50    60.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"מ רטמ   
      
)E.P.D.H( ןליתאילופמ םייטסלפ תורוניצ      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     17.08.01.0048
יספ םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

 14,820.00    12.35 1,200.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
 15,390.00 10.80.71 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
340/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     340 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ
818,618,218 םיפצש 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 15,390.00 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     17.08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  5,700.00    11.40   500.00 08.1.021. רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
יפלו 20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     17.08.01.0171
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

  7,552.50 1,510.50     5.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     17.08.01.0258
מ"ס 04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 18,810.00    34.20   550.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
 47,452.50 10.80.71 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
341/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     341 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ
818,618,218 םיפצש 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 47,452.50 מהעברה      
      
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     17.08.01.0291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
רושיא תלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

  1,567.50   104.50    15.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה ק"מ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה      
רזעה ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     17.08.01.0369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

 17,024.00   608.00    28.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
תרטמה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     17.08.01.0495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      

    418.00   418.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה  
 66,462.00 1.8 קרפ 10.80.71 כ"הס  

      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
342/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     342 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ
818,618,218 םיפצש 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2.8 ק ר פ  20.80.71 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
חול ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
עורזל םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה      
םידומעה רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב      
      
יפלו 10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 06 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
םירזבא שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םישורדה םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב      
דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ הרואתה      
.רונתב      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     17.08.02.0039
ךרואב 720.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 67,830.00 2,422.50    28.00 'פמוק .'מ 5 וא 8.4  
      
      
      

 67,830.00 20.80.71 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

343/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     343 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ
818,618,218 םיפצש 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 67,830.00 מהעברה      
      
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     17.08.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

  6,719.35   610.85    11.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      
תיביטרוקד וא/ו תננגוסמ )218 י"ת( עורז      
תמאתומ רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ היושע      
דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו דומעל      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה ףוגלו      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
.ןימזמה תשירדו םגד וא/ו טרפ יפל דומעה      

 74,549.35 2.8 קרפ 20.80.71 כ"הס  
      
3.8 ק ר פ  30.80.71 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םישגמ      
      
      
      
      
      
      
      

30.80.71 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

344/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     344 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ
818,618,218 םיפצש 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיקדהמ ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
ע"ש וא IXEGOS תרצות 3CB -ו 2CB םגד      
ללוכ ,ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,רשואמ      
ירוביחלו טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ      
יבטוק וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה      
    CA01X2, AK01, רובע דרפנ חטבמ( יוסיכ  
תיבלו ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה      
      
יפלו 70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     17.08.03.0042

  5,225.00   237.50    22.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     17.08.03.0045

  5,168.00   304.00    17.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     17.08.03.0081

    513.00     8.55    60.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     17.08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

 22,325.00    44.65   500.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
הקראה      
      
      
      

 33,231.00 30.80.71 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

345/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     345 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ
818,618,218 םיפצש 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 33,231.00 מהעברה      
      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
וטרופש תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
לכו םידומעל הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב      
עוציבל תושורדה תודובעה לכו םירמוחה      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה רוביח      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     17.08.03.0336

 12,350.00    24.70   500.00 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53 רטמ   
      
טוממ תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
עקרקב תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ      
ןוטב הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל      
    521B תשוחנמ הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל  
לית ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05      
תשרב הקראה לית וא ספא לית וא הקראה      
.העיבצו טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     17.08.03.0387
ןוטב תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3      
ללוכ מ"ס 06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט      

  3,036.20   759.05     4.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ  
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     17.08.03.0444
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

  5,665.80   202.35    28.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     17.08.03.0459
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

  2,529.85 2,529.85     1.00 'פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
      
      
      

 56,812.85 30.80.71 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

346/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     346 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ
818,618,218 םיפצש 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 56,812.85 מהעברה      
      
      
למשח סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     17.08.03.0465
הדימב םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב      
תוניקתל קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו      
םאתהבו למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה      
םושיר תדועת תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל      
הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבו      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו  
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     17.08.03.0501

  1,155.20    57.76    20.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     17.08.03.0504

  1,003.20    50.16    20.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     17.08.03.0901
    ILAD/CLP הרואתה ףוג לע הטילשל  
PI-GID-MDS-NE תמגוד ILAD תרושקתב      
םירוביח ללוכ מ"עב קטלנא י"ע קוושמ      
םישרדנה רזעה ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח      

 13,566.00   399.00    34.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ 'חי   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     17.08.03.0902
תמגוד  הענה םרז ליבגמו רתי חתמ ןגמ רובע      
    044-SEM-NE מ"עב קטלנא י"ע קוושמ  
ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח םירוביח ללוכ      

 13,566.00   399.00    34.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ םישרדנה רזעה 'חי   
 87,053.25 3.8 קרפ 30.80.71 כ"הס  

      
4.8 ק ר פ  40.80.71 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
      

40.80.71 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

347/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     347 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ
818,618,218 םיפצש 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
ללוכ הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
.T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
ילעב הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
יוניבה דרשמ רגאמב םימושרה הכמסה תדועת      
תנכדעתמה המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו      
.דרשמה רתאב      
      
תמגוד W93 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     17.08.04.0132
    M2 1 OLATI תרצותמ CEA י"ע קוושמה  
שרדנה לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש      

 62,985.00 1,852.50    34.00 .810.40.80 ףיעס יפל 'חי   
 62,985.00 4.8 קרפ 40.80.71 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

291,049.60 818,618,218 םיפצש 8 קרפ 80.71 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

348/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     348 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.71 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.71 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     17.40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

  2,140.16   133.76    16.00 .)ןבל ןווגב( דוסי ר"מ   
      
תובכש ןבאמ ,מ"ס 04 בחורב ,ףוציר ספ     17.40.01.9000
5 יבועב ,תדבועמו תרסונמ ,"ימר" תיעבט      
ללוכ ,דוביעה רחאל רתויב קדה םוקמב ,מ"ס      

  4,981.80   249.09    20.00 תוינכתה יפל ,ןוטב דוסי רטמ   
      
,תיעבט ,החוטש ,תובכש ןבאב ףוציר     17.40.01.9001
,רתויב קדה םוקמב ,מ"ס 5 יבועב ,תינוגילופ      
תבכש ללוכ ,בהבהצ 'זב ןווגב תונוש תודימב      
דוביע .תוינכתה יפל ,טנמצ לוח וא לוחו טיט      
לבקל שי ,םישגנומו םיקלח ויהי ןבאה ינפ      

 10,535.50   210.71    50.00 .תושיגנה ץעוי רושיא ר"מ   
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     17.40.01.9010
"תומר" ןבא 03% םע בולישב 2-ו 1 "ילוביט"      
תריחב יפל םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ לכב      
תרצות לכה ,)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה      
,טנמצ-לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םינווג בוליש ,םיקשיימ יולימ ,תיתשתה תנכה      
,תותשקב םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו      
לכה תועוצרבו םינטק םיחטשב ,לגועמב      

109,060.00   133.00   820.00 תוינכתה יפלו טלפמוק ר"מ   
      
      
      

126,717.46 10.04.71 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

349/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     349 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

126,717.46 מהעברה      
      
      
תודימב ,"תיתשק" תימורט ןג ןבא     17.40.01.9012
ט"קמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,02/05/01      

 15,390.00    51.30   300.00 .תוינכתה יפל  ע"וש וא "ןייטשרקא" ,0032 רטמ   
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     17.40.01.9037
לכב "תומר" ןבא 03% םע בולישב "ונאברוא"      
תריחב יפל םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ      
תרצות לכה ,)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה      
,טנמצ-לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םינווג בוליש ,םיקשיימ יולימ ,תיתשתה תנכה      
,תותשקב םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו      
לכה תועוצרבו םינטק םיחטשב ,לגועמב      

189,924.00   226.10   840.00 תוינכתה יפלו טלפמוק ר"מ   
332,031.46 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.71 כ"הס  

      
ת ו ע י ר י  50.04.71 ק ר פ  ת ת       
      
הגורא אל תינכטואיג העירי הנקתהו הקפסא     17.40.05.9100
וא ןופוד תרצות DLOG XETNALP גוסמ      
תבכשל םיעצמה תבכש ןיב ,ע"וש      
העיריה לקשמ .קחשמה ינקתמב "תיניערגה"      
,ןרציה תוארוה יפל הנקתה .ר"מל 'ג 521      
יפלו חטשה יאנת יפל שרדיתש הרוצ לכב      
01 לש הפיפחב תווצק רוביח .הנקתה טרפ      

  7,524.00     8.55   880.00 .מ"ס ר"מ   
  7,524.00 תועירי 50.04.71 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

339,555.46 רתאה חותיפ 04.71 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
350/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     350 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.71 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14.71 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ב       
      
,םנודל ק"מ 02 -כ לש תומכב טסופמוק     17.41.01.0011

  2,850.00   142.50    20.00 .ר"מ 052 לעמ םיחטשל ק"מ   
      
תימוקמה המדאל תמאתומו תאבומ ןג תמדא     17.41.01.0013

 14,349.75    50.35   285.00 חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     17.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      

  3,115.05    10.93   285.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   
      
"ץעל חתפ"כ םשוימה ,תכתממ הדרפה ספ     17.41.01.9037
ןגועמ ,ףוצירה ינפ םע סלופמ 'מ 5.1 רטוקב      

    950.00    47.50    20.00 תוינכתה יפל לכה ,ןוטב תרוגחל רטמ   
 21,264.80 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14.71 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.71 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

    285.00     9.50    30.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  17.41.02.0055
      

  4,446.00    12.35   360.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  17.41.02.0065
      

  2,926.00    13.30   220.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  17.41.02.0070
      

  4,940.00    19.00   260.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  17.41.02.0075
 12,597.00 20.14.71 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
351/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     351 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,597.00 מהעברה      
      
      

  4,275.00    23.75   180.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  17.41.02.0080
      

    969.00    16.15    60.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  17.41.02.0137
      

    760.00    38.00    20.00 . 61 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  17.41.02.0141
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     17.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

 10,545.00     5.70 1,850.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     17.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

    475.00     4.75   100.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  1,520.00    38.00    40.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  17.41.02.0160
      

    156.75    52.25     3.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  17.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

    285.00    28.50    10.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  17.41.02.0190
      

  2,992.50    42.75    70.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  17.41.02.0200
      

  3,610.00    90.25    40.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  17.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     17.41.02.0235

    427.50    42.75    10.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     17.41.02.0240

  1,995.00    66.50    30.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     17.41.02.0255

    617.50   123.50     5.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      

 41,225.25 20.14.71 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

352/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     352 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 41,225.25 מהעברה      
      
      
הרטמהו ףוטפטל 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     17.41.02.0315
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמינש,רטמורדיה      
תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש/י.ר.א      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו דוקיפ ימל      

  4,312.05 4,312.05     1.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ גוסמ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     17.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  3,258.50   651.70     5.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     17.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

    995.60   497.80     2.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     17.41.02.0390

    665.00   133.00     5.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     17.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  3,800.00 3,800.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2/1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     17.41.02.0425
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 1      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  5,700.00 5,700.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
      
      
      
      
      

 59,956.40 20.14.71 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

353/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     353 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 59,956.40 מהעברה      
      
      
תרצות  CD-8 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     17.41.02.0455
,ןעטמ ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ      
את ןיפולחל וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ      
ןוראב ,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
לע הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה      
רושיא ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     17.41.02.0470

  2,660.00   332.50     8.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     17.41.02.0500

  3,135.00   313.50    10.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     17.41.02.0505

    997.50   332.50     3.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     17.41.02.0525

  2,375.00 1,187.50     2.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     17.41.02.0530

  3,135.00 1,567.50     2.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
 81,758.90 2.14 קרפ 20.14.71 כ"הס  

      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.71 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      

30.14.71 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

354/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     354 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
שירח ללוכ ,העיטנלו הליתשל עקרק תרשכה     17.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

  4,066.00     4.28   950.00 .םיינכמ םילכב ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     17.41.03.0110

 57,760.00    15.20 3,800.00 רטיל 3 חפנב 'חי   
      
- 5.8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     17.41.03.0167
הלעמב מ"ס 02 דודמ  :מ"מ 05 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ ,הפיו      

  5,985.00   399.00    15.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
36 - עזג רטוק 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     17.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

 11,400.00   456.00    25.00 עקרקהמ 'חי   
      
,ןולא( 5.8 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     17.41.03.0195

  2,280.00   152.00    15.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     17.41.03.0280

  5,700.00     1.90 3,000.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
 87,191.00 תועיטנו ןוניג 30.14.71 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

190,214.70 ןוניג תודובע 14.71 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

355/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     355 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.71 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ל י ש  10.24.71 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      
      
םגד ,)ירוביצ חטש( ןגב תוגהנתה טלש     17.42.01.9000
הקפסא ללוכ ,"תוער םיבכמ ןיעידומ תייריע"      
יפלו ןרציה תוארוה יפל ןוגיע ,דוסי ,הנקתהו      

  7,600.00 3,800.00     2.00 .תוינכתה 'חי   
  7,600.00 ןג טוליש 10.24.71 כ"הס  

      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.71 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
םגד ,מ"ס 07 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     17.42.02.9000
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 16,482.50 1,648.25    10.00 תוינכתה יפל ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 021 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     17.42.02.9001
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 17,461.00 1,746.10    10.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 071 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     17.42.02.9002
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 36,898.00 1,844.90    20.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
ט"קמ ,חונ םגד ,תכתממ הבישי תכרעמ     17.42.02.9030
וא "תוישעת בגש.םא.יא" תרבח ,5701      
ללוכ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,ע"וש      
יפל ןוגיע ,הלבוה ,הבישי תוכרעמ ןיב רושרש      

 11,400.00 1,140.00    10.00 .תוינכתהו ןרציה 'חי   
      
      
      

 82,241.50 20.24.71 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

356/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     356 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 82,241.50 מהעברה      
      
      
ט"קמ ,חונ םגד ,תכתממ הבישי תכרעמ     17.42.02.9031
וא "תוישעת בגש.םא.יא" תרבח ,2801      
ללוכ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,ע"וש      
יפל ןוגיע ,הלבוה ,הבישי תוכרעמ ןיב רושרש      

 19,950.00 1,330.00    15.00 .תוינכתהו ןרציה 'חי   
      
,1801 ט"קמ ,חונ םגד ,תכתממ ןותפשא     17.42.02.9032
ןווגב ,ע"וש וא "תוישעת בגש.םא.יא" תרבח      
ןווגב לקוצ ,הסכמ ללוכ ,לכירדאה תריחב יפל      

  3,420.00   570.00     6.00 .תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיעו הלבוה ,ןותפשאה 'חי   
      
,2701 ט"קמ ,"הפק חונ" םגד תכתממ אסכ     17.42.02.9033
ןווגב ,ע"וש וא "תוישעת בגש.םא.יא" תרבח      
,הלבוה ,די דעסמ ללוכ ,לכירדאה תריחב יפל      

  7,600.00   380.00    20.00 .תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיע 'חי   
      
,8601 ט"קמ ,"חונ" םגד תכתממ ןחלוש     17.42.02.9034
ןווגב ,ע"וש וא "תוישעת בגש.םא.יא" תרבח      
,חפה בוקינ ללוכ ,לכירדאה תריחב יפל      

  2,137.50   427.50     5.00 .תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיע ,הלבוה 'חי   
      
ט"קמ ,"חונ" םגד ,יבשומ תלת תכתמ לספס     17.42.02.9035
וא "תוישעת בגש.םא.יא" תרבח ,4701      
ללוכ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,ע"וש      

  5,130.00   855.00     6.00 .תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיע ,הלבוה 'חי   
      
ט"קמ ,"חונ" םגד ,יבשומ וד תכתמ לספס     17.42.02.9036
וא "תוישעת בגש.םא.יא" תרבח ,1701      
ללוכ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,ע"וש      

  4,275.00   712.50     6.00 .תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיע ,הלבוה 'חי   
124,754.00 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.71 כ"הס  

      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.71 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     17.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרציה תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

  6,520.80 1,086.80     6.00 תוינכתה יפלו 'חי   
      
      
      

  6,520.80 40.24.71 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

357/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     357 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,520.80 מהעברה      
      
      
שיגנ זרב םע ,םיזרב 2 ללוכ רוריק םע היזרב     17.42.04.9001
םגד ,םיקובקב יולימל זרב םעו םיכנל      

 24,719.00 12,359.50     2.00 "אכירא םחש" לש 3602 ט"קמ ,"ןואיש" 'חי   
 31,239.80 תויזרבו םינותפשא 40.24.71 כ"הס  

      
5.24 ק ר פ  50.24.71 ק ר פ  ת ת       
      
לש מ"מ 2-1  "תיניערג" גוסמ םידלי ןגל עצמ     17.42.05.0050

 14,671.80   333.45    44.00 .והשלכ יבועב ךרע הווש וא ידעלג רפכ ק"מ   
 14,671.80 5.24 קרפ 50.24.71 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ר פ  60.24.71 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,ץע תללצהו הדלפמ הלוגרפ     17.42.06.9000
ט"קמ "רומיטלוב" םגד ,מ"ס 012/052/002      
ןווגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 9162005      
תוארוה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל      

120,783.00 9,291.00    13.00 .תוינכתהו ןרציה 'חי   
120,783.00 תולוגרפ 60.24.71 כ"הס  

      
ם י י נ פ ו א  י נ ק ת מ  70.24.71 ק ר פ  ת ת       
      
ךרואב ,םוינימולאמ "הלריפס" םיינפוא ןקתמ     17.42.07.9000
ללוכ "אכירא םחש" לש 4894 ט"קמ 'מ 22.1      

  6,156.00 1,539.00     4.00 .תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיעו דוסי 'חי   
  6,156.00 םיינפוא ינקתמ 70.24.71 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

305,204.60 ץוח טוהיר 24.71 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
358/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     358 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ
818,618,218 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.71 ק ר פ       
818,618,218 ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.71 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     17.44.01.0010
,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו      

 56,373.00   327.75   172.00 .תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ רטמ   
 56,373.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.71 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 56,373.00 818,618,218 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.71 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
359/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     359 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15.71 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  20.15.71 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     17.51.02.0160

  6,656.30     2.57 2,590.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     17.51.02.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
וא ,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחיאתוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל      
הסירג/הריפחה יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      

 48,917.40    19.95 2,452.00 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי ק"מ   
 55,573.70 2.15 קרפ 20.15.71 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.71 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     17.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 75,045.25   115.90   647.50 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
 75,045.25 3.15 קרפ 30.15.71 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

130,618.95 15 קרפ 15.71 כ"הס  
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

360/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     360 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.71 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.71 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     17.90.01.0001

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 19,000.00 םיצע תרואת 10.09.71 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,000.00 םיצע תרואת 09.71 כ"הס  
1,728,470.69 618 ,218 םיפ"צש 71 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
361/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     361 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.81 ק ר פ       
      
2.2 ק ר פ  ת ת  20.20.81 ק ר פ  ת ת       
      
ןבאמ .מ"ס 05 לש ללוכ יבועב רדג תוריק     18.02.02.0031
03-ב ןוטב גוס .לוחיכ ללוכ )תעקובמ("ימאח"      
תקיציו ריקה דוסיל הריפח ,ןויז ללוכ ריחמה      
מ"ס 52 דע םינפ וד יופיצ ,רזוח יולימ ,דוסיה      
,םירפת ,תוזאפ םע ןוטבמ ךרבדנ ,ינשה דצב      
סלפממ דדמייו מ"ס 06 דע ריקה הבוג ,םיזקנ      

 66,912.30   518.70   129.00 טרפ יפל לכה .הכרדמ/יפוס עקרק רטמ   
 66,912.30 2.2 קרפ תת 20.20.81 כ"הס  

      
6.2 ק ר פ  ת ת  60.20.81 ק ר פ  ת ת       
      

  1,819.87    31.35    58.05 .03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  18.02.06.0010
  1,819.87 6.2 קרפ תת 60.20.81 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 68,732.17 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20.81 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

362/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     362 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

8 ק ר פ  80.81 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80.81 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,תוכמותה ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
,םירוביח תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה      
,הכישמ לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס      
יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
.הזוחה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ     18.08.01.0036
4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 23 רטוקב      

    190.00     9.50    20.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"מ רטמ   
      
)E.P.D.H( ןליתאילופמ םייטסלפ תורוניצ      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     18.08.01.0048
יספ םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

  1,605.50    12.35   130.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
  1,795.50 10.80.81 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
363/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     363 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,795.50 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     18.08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  2,280.00    11.40   200.00 08.1.021. רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
יפלו 20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     18.08.01.0183
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 051 קמועו מ"ס      

  1,710.00 1,710.00     1.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     18.08.01.0258
מ"ס 04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  6,156.00    34.20   180.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
 11,941.50 10.80.81 קרפ תתב הרבעהל
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364/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     364 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,941.50 מהעברה      
      
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     18.08.01.0291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
רושיא תלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

  1,045.00   104.50    10.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה ק"מ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה      
רזעה ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     18.08.01.0369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

  5,472.00   608.00     9.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
תרטמה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     18.08.01.0495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      

    418.00   418.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה  
 18,876.50 1.8 קרפ 10.80.81 כ"הס  
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365/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     365 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2.8 ק ר פ  20.80.81 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
חול ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
עורזל םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה      
םידומעה רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב      
      
יפלו 10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 06 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
םירזבא שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םישורדה םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב      
דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ הרואתה      
.רונתב      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     18.08.02.0039
ךרואב 720.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 21,802.50 2,422.50     9.00 'פמוק .'מ 5 וא 8.4  
      
      
      

 21,802.50 20.80.81 קרפ תתב הרבעהל
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366/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     366 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,802.50 מהעברה      
      
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     18.08.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

  1,832.55   610.85     3.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      
תיביטרוקד וא/ו תננגוסמ )218 י"ת( עורז      
תמאתומ רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ היושע      
דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו דומעל      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה ףוגלו      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
.ןימזמה תשירדו םגד וא/ו טרפ יפל דומעה      

 23,635.05 2.8 קרפ 20.80.81 כ"הס  
      
3.8 ק ר פ  30.80.81 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םישגמ      
      
      
      
      
      
      
      

30.80.81 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

367/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     367 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיקדהמ ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
ע"ש וא IXEGOS תרצות 3CB -ו 2CB םגד      
ללוכ ,ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,רשואמ      
ירוביחלו טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ      
יבטוק וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה      
    CA01X2, AK01, רובע דרפנ חטבמ( יוסיכ  
תיבלו ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה      
      
יפלו 70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     18.08.03.0042

  2,137.50   237.50     9.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     18.08.03.0045

    912.00   304.00     3.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     18.08.03.0081

    171.00     8.55    20.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     18.08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

  8,930.00    44.65   200.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
הקראה      
      
      
      

 12,150.50 30.80.81 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

368/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     368 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,150.50 מהעברה      
      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
וטרופש תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
לכו םידומעל הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב      
עוציבל תושורדה תודובעה לכו םירמוחה      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה רוביח      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     18.08.03.0336

  4,940.00    24.70   200.00 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53 רטמ   
      
טוממ תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
עקרקב תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ      
ןוטב הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל      
    521B תשוחנמ הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל  
לית ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05      
תשרב הקראה לית וא ספא לית וא הקראה      
.העיבצו טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     18.08.03.0387
ןוטב תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3      
ללוכ מ"ס 06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט      

  1,518.10   759.05     2.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ  
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     18.08.03.0444
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

  1,821.15   202.35     9.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     18.08.03.0459
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

  2,529.85 2,529.85     1.00 'פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
      
      
      

 22,959.60 30.80.81 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

369/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     369 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 22,959.60 מהעברה      
      
      
למשח סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     18.08.03.0465
הדימב םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב      
תוניקתל קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו      
םאתהבו למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה      
םושיר תדועת תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל      
הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבו      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו  
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     18.08.03.0501

    577.60    57.76    10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     18.08.03.0504

    501.60    50.16    10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     18.08.03.0901
    ILAD/CLP הרואתה ףוג לע הטילשל  
PI-GID-MDS-NE תמגוד ILAD תרושקתב      
םירוביח ללוכ מ"עב קטלנא י"ע קוושמ      
םישרדנה רזעה ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח      

  3,591.00   399.00     9.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ 'חי   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     18.08.03.0902
תמגוד  הענה םרז ליבגמו רתי חתמ ןגמ רובע      
    044-SEM-NE מ"עב קטלנא י"ע קוושמ  
ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח םירוביח ללוכ      

  3,591.00   399.00     9.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ םישרדנה רזעה 'חי   
 32,170.80 3.8 קרפ 30.80.81 כ"הס  

      
4.8 ק ר פ  40.80.81 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
      

40.80.81 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

370/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     370 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
ללוכ הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
.T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
ילעב הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
יוניבה דרשמ רגאמב םימושרה הכמסה תדועת      
תנכדעתמה המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו      
.דרשמה רתאב      
      
תמגוד W93 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     18.08.04.0132
    M2 1 OLATI תרצותמ CEA י"ע קוושמה  
שרדנה לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש      

 16,672.50 1,852.50     9.00 .810.40.80 ףיעס יפל 'חי   
 16,672.50 4.8 קרפ 40.80.81 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 91,354.85 8 קרפ 80.81 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

371/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     371 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.81 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.81 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
,מ"ס 6 יבועב ,תובלתשמ םינבאב ףוציר     18.40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב םירוויעל ןומיס ןבא גוסמ      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

  1,070.08   133.76     8.00 .)ןבל ןווגב( דוסי ר"מ   
      
תובכש ןבאמ ,מ"ס 05 בחורב ,ףוציר ספ     18.40.01.9000
5 יבועב ,תדבועמו תרסונמ ,"ימר" תיעבט      
ללוכ ,דוביעה רחאל רתויב קדה םוקמב ,מ"ס      

  5,479.98   249.09    22.00 תוינכתה יפל ,ןוטב דוסי רטמ   
      
,החוטש ,תיעבט ,תובכש ןבאב ףוציר     18.40.01.9001
רתויב קדה םוקמב ,מ"ס 5 יבועב ,תינוגילופ      
'זב ןווגב תונוש תודימב ,דוביעה רחאל      
,טנמצ לוח וא לוחו טיט תבכש ללוכ ,בהבהצ      
םיקלח ויהי ןבאה ינפ דוביע .תוינכתה יפל      

 44,249.10   210.71   210.00 .תושיגנה ץעוי רושיא לבקל שי ,םישגנומו ר"מ   
      
תודימב ,תובכש ,תיעבט ןבאמ תוגרדמ     18.40.01.9009
תלבקלו המאתהל תותיס ללוכ ,מ"ס 33*51      
הארתה ספ תותיס ,קלח הכירד חטשמ      
ץעוי רושיא תלבק דע ,הנוש דוביעב      

 11,020.00   275.50    40.00 .תינכתה יפל ,ןויזו ןוטב דוסי ,תושיגנה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

 61,819.16 10.04.81 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

372/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     372 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 61,819.16 מהעברה      
      
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     18.40.01.9010
"תומר" ןבא 03% םע בולישב 2-ו 1 "ילוביט"      
תריחב יפל םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ לכב      
תרצות לכה ,)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה      
,טנמצ-לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םינווג בוליש ,םיקשיימ יולימ ,תיתשתה תנכה      
,תותשקב םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו      
לכה תועוצרבו םינטק םיחטשב ,לגועמב      

 35,910.00   133.00   270.00 תוינכתה יפלו טלפמוק ר"מ   
      
תודימב ,"תיתשק" תימורט ןג ןבא     18.40.01.9012
,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,02/05/01      

  5,643.00    51.30   110.00 .תוינכתה יפל  ע"וש וא "ןייטשרקא" רטמ   
      
תרסונמ "ימאח" תיעבט ןבאמ הבישי תוגרדמ     18.40.01.9013
םסמסומ דוביעב ןוילע בשומ ,תינדי תדבועמו      
תודימב ,הזבוט )םור( תיזחו ינוויכ-וד ,ןידע      
ללוכ ,מ"ס 54-04 הבוגב ,'מ 5.0 בחורב      
יפל ןיוזמ ןוטב דוסי ,שרדנכ תויזפרט םינבא      

 39,900.00   665.00    60.00 תוינכתה רטמ   
143,272.16 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.81 כ"הס  

      
ת ו ע ל ס מ  20.04.81 ק ר פ  ת ת       
      
'זב ןווגב ,תינבלמו החוטש ןבאמ ,העלסמ     18.40.02.9000
ללוכ ,06*001*001 םומינימ תודימב ,רופא      
טרפה יפלו ,תוינכטואיג תועירי ,הזר ןוטב      

  2,850.00   285.00    10.00 .סדנהמה תוינכתו ר"מ   
  2,850.00 תועלסמ 20.04.81 כ"הס  

      
ת ו ע י ר י  50.04.81 ק ר פ  ת ת       
      
הגורא אל תינכטואיג העירי הנקתהו הקפסא     18.40.05.9100
וא ןופוד תרצות DLOG XETNALP גוסמ      
תבכשל םיעצמה תבכש ןיב ,ע"וש      
העיריה לקשמ .קחשמה ינקתמב "תיניערגה"      
,ןרציה תוארוה יפל הנקתה .ר"מל 'ג 521      
יפלו חטשה יאנת יפל שרדיתש הרוצ לכב      
01 לש הפיפחב תווצק רוביח .הנקתה טרפ      

  2,137.50     8.55   250.00 .מ"ס ר"מ   
  2,137.50 תועירי 50.04.81 כ"הס  

148,259.66 רתאה חותיפ 04.81 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

373/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     373 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.81 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14.81 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ב       
      
,םנודל ק"מ 02 -כ לש תומכב טסופמוק     18.41.01.0011

  2,850.00   142.50    20.00 .ר"מ 052 לעמ םיחטשל ק"מ   
      
תימוקמה המדאל תמאתומו תאבומ ןג תמדא     18.41.01.0013

 13,091.00    50.35   260.00 חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     18.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      

  2,841.80    10.93   260.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   
 18,782.80 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14.81 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.81 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

    285.00     9.50    30.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  18.41.02.0055
      

  4,446.00    12.35   360.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  18.41.02.0065
      

  2,926.00    13.30   220.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  18.41.02.0070
      

  7,410.00    19.00   390.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  18.41.02.0075
      

  6,650.00    23.75   280.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  18.41.02.0080
      

    969.00    16.15    60.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  18.41.02.0137
 22,686.00 20.14.81 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
374/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     374 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 22,686.00 מהעברה      
      
      

    760.00    38.00    20.00 . 61 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  18.41.02.0141
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     18.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

  7,524.00     5.70 1,320.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     18.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

    475.00     4.75   100.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

    760.00    38.00    20.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  18.41.02.0160
      

    156.75    52.25     3.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  18.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

    285.00    28.50    10.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  18.41.02.0190
      

  2,565.00    42.75    60.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  18.41.02.0200
      

  3,610.00    90.25    40.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  18.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     18.41.02.0235

    427.50    42.75    10.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     18.41.02.0240

  1,995.00    66.50    30.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     18.41.02.0255

    617.50   123.50     5.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     18.41.02.0265
רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ ללוכ      

  1,254.00   104.50    12.00 .ומוקמל ריטממה 'חי   
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     18.41.02.0270
היקשהה תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

    427.50    85.50     5.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
      

 43,543.25 20.14.81 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

375/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     375 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 43,543.25 מהעברה      
      
      

    646.00    38.00    17.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  18.41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
הרטמהו ףוטפטל 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     18.41.02.0315
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמינש,רטמורדיה      
תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש/י.ר.א      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו דוקיפ ימל      

  4,312.05 4,312.05     1.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ גוסמ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     18.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  3,258.50   651.70     5.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     18.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

    995.60   497.80     2.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     18.41.02.0390

    665.00   133.00     5.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     18.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  3,800.00 3,800.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2/1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     18.41.02.0425
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 1      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  5,700.00 5,700.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      

 62,920.40 20.14.81 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

376/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     376 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 62,920.40 מהעברה      
      
      
בושחימ תכרעמ      
      
תרצות  CD-8 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     18.41.02.0455
,ןעטמ ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ      
את ןיפולחל וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ      
ןוראב ,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
לע הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה      
רושיא ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     18.41.02.0470

  2,660.00   332.50     8.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     18.41.02.0500

    940.50   313.50     3.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     18.41.02.0505

    332.50   332.50     1.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
הנגה ללוכ טרפ יפל 1" רטוקב תוסיו תדוקנ     18.41.02.0510

    380.00   380.00     1.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  זגראב  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     18.41.02.0525

  1,187.50 1,187.50     1.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     18.41.02.0530

  1,567.50 1,567.50     1.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
 79,488.40 2.14 קרפ 20.14.81 כ"הס  

      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.81 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
      

30.14.81 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

377/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     377 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנלו הליתשל עקרק תרשכה     18.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

  4,280.00     4.28 1,000.00 .םיינכמ םילכב ר"מ   
      
תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד     18.41.03.0050
ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש      
איצמהל שי .םנודל ב"וק 02 לש תומכב      
טסופמוקה קפס לש  יוטיחה לע רושיא      
טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל וריבעהלו      
עוציבל שרדנה לכ ללוכ ריחמה .רתאל      
ירמוחו םיינכמ םילכב שומיש ןוגכ הדובעה      

  2,850.00     2.85 1,000.00 .ןושיד ר"מ   
      
טפסופ רפוס םרג 08 לש תומכב דוסי ןושיד     18.41.03.0055
ריחמה .םנודל ירולכ ןגלשא ג"ק 001 ו םנודל      
שומיש ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ      

  2,850.00     2.85 1,000.00 . הענצהו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
:N בכרה לעב סמת יטיא ימיכ ןשד  תפסות     18.41.03.0060
    K:P הייחמצה גוסל שארמ רשואמו עודי  
ע"ש וא ןיערגה לש "ןירגיטלומ" גוסמ שרדנה      

    950.00     1.90   500.00 .םנודל ג"ק 05 / ר"מל םרג 05 לש תומכב ר"מ   
      
ויוקיק ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     18.41.03.0072
לבקל שי .חקפמה / ןנכתמה י"ע שרדנה      
ריחמה .אשדה רוקמ לע חקפמהמ רושיא      
םורט םישרדנה םילופיטה לכ תא ללוכ      
שאר ינשד ,עקרק יקיזמתרבדה - הליתש      
רחאל םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל      
ינושידו םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש      

  6,650.00    19.00   350.00 .הצרמה ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     18.41.03.0110

 33,440.00    15.20 2,200.00 רטיל 3 חפנב 'חי   
 51,020.00 30.14.81 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
378/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     378 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 51,020.00 מהעברה      
      
      
רטיל 01 - 6 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     18.41.03.0130

    684.00    45.60    15.00 .לכימ חפנ 'חי   
      
עזג רטוק - 5.8 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     18.41.03.0162
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ  :מ"מ 05      
,הפיו חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
רטיל 05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ      

  3,515.00   351.50    10.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל 'חי   
      
- 5.8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     18.41.03.0167
הלעמב מ"ס 02 דודמ  :מ"מ 05 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ ,הפיו      

  1,197.00   399.00     3.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
עזג רטוק - 5.9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     18.41.03.0172
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ 57      
,הפיו חתופמ ,'מ 8.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3 םומינימ      

  3,857.00   551.00     7.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל 'חי   
      
,ןולא( 5.8 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     18.41.03.0195

    456.00   152.00     3.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     18.41.03.0280

  2,850.00     1.90 1,500.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
 63,579.00 תועיטנו ןוניג 30.14.81 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

161,850.20 ןוניג תודובע 14.81 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

379/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     379 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.81 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ל י ש  10.24.81 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      
      
םגד ,)ירוביצ חטש( ןגב תוגהנתה טלש     18.42.01.9000
הקפסא ללוכ ,"תוער םיבכמ ןיעידומ תייריע"      
יפלו ןרציה תוארוה יפל ןוגיע ,דוסי ,הנקתהו      

  3,800.00 3,800.00     1.00 .תוינכתה 'חי   
  3,800.00 ןג טוליש 10.24.81 כ"הס  

      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.81 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
םגד ,מ"ס 07 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     18.42.02.9000
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  6,593.00 1,648.25     4.00 תוינכתה יפל ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 021 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     18.42.02.9001
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  6,984.40 1,746.10     4.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 071 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     18.42.02.9002
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 11,069.40 1,844.90     6.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
ירזיבא ללוכ ,תכתמו ץע "יתשק" לספס     18.42.02.9003
יפל ןוגיעו דוסי ,תנעשמ ,די ידעסמ ,רוביח      

 19,000.00 1,900.00    10.00 תוינכתה רטמ   
      
,רוביח ירזיבא ללוכ ,תכתמו ץע ,"רשי" לספס     18.42.02.9004

  9,975.00 1,425.00     7.00 תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי ,תנעשמ ,די ידעסמ רטמ   
      
      

 53,621.80 20.24.81 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

380/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     380 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 53,621.80 מהעברה      
      
      
םגד ץע ילספס םע ןוטבמ הבישי תכרעמ     18.42.02.9005
ללוכ ,"אכירא םחש" ,3071 ט"קמ ,"שרוח"      

 15,675.00 5,225.00     3.00 'פמוק תוינכתה יפל ןוגיע  
 69,296.80 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.81 כ"הס  

      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.81 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     18.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרציה תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

  4,347.20 1,086.80     4.00 תוינכתה יפלו 'חי   
      
שיגנ זרב םע ,םיזרב 2 ללוכ רוריק םע היזרב     18.42.04.9001
םגד ,םיקובקב יולימל זרב םעו םיכנל      

 12,359.50 12,359.50     1.00 "אכירא םחש" לש 3602 ט"קמ ,"ןואיש" 'חי   
 16,706.70 תויזרבו םינותפשא 40.24.81 כ"הס  

      
5.24 ק ר פ  50.24.81 ק ר פ  ת ת       
      
לש מ"מ 2-1  "תיניערג" גוסמ םידלי ןגל עצמ     18.42.05.0050

  4,334.85   333.45    13.00 .והשלכ יבועב ךרע הווש וא ידעלג רפכ ק"מ   
  4,334.85 5.24 קרפ 50.24.81 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ר פ  60.24.81 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,ץע תללצהו הדלפמ הלוגרפ     18.42.06.9000
ט"קמ "רומיטלוב" םגד ,מ"ס 012/052/002      
ןווגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 9162005      
תוארוה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל      

 74,328.00 9,291.00     8.00 .תוינכתהו ןרציה 'חי   
      
תרזעב הללצה ,תכתממ "תיתשק" הלוגרפ     18.42.06.9001
,הרישקהו רוביחה ירזיבא לכ ללוכ ,םיספטמ      

 68,400.00 1,900.00    36.00 תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי ר"מ   
142,728.00 תולוגרפ 60.24.81 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
381/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     381 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י נ פ ו א  י נ ק ת מ  70.24.81 ק ר פ  ת ת       
      
ךרואב ,םוינימולאמ "הלריפס" םיינפוא ןקתמ     18.42.07.9000
ללוכ "אכירא םחש" לש 4894 ט"קמ 'מ 22.1      

  3,078.00 1,539.00     2.00 תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיעו דוסי 'חי   
  3,078.00 םיינפוא ינקתמ 70.24.81 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

239,944.35 ץוח טוהיר 24.81 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
382/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     382 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.81 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.81 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     18.44.01.0080
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      

  3,378.20   168.91    20.00 טרפ יפל תוריקל רוביח רטמ   
      
מ"ס 05 הבוגב ,הייחמצל הנגה הקעמ     18.44.01.0090
,רתויה לכל 'מ 5.1 לש תודש ךרואבו      
עובצו ןוולוגמ " 5.1 רטוקב הדלפ תורוניצמ      

 13,512.80   168.91    80.00 עקרקב ןטובמו ןגועמ ,רונתב רטמ   
 16,891.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.81 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  01.44.81 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     18.44.10.0010
,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו      

  5,244.00   327.75    16.00 .תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ רטמ   
  5,244.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 01.44.81 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 22,135.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.81 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

383/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     383 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15.81 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  20.15.81 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     18.51.02.0160

  1,927.50     2.57   750.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     18.51.02.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
וא ,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחיאתוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל      
הסירג/הריפחה יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      

 18,753.00    19.95   940.00 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי ק"מ   
 20,680.50 2.15 קרפ 20.15.81 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.81 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     18.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 21,731.25   115.90   187.50 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
 21,731.25 3.15 קרפ 30.15.81 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 42,411.75 15 קרפ 15.81 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

384/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     384 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
הדלפ תורוניצ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  75.81 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ב ו י ב  ת ר נ צ  20.75.81 ק ר פ  ת ת       
      
הסכמ םע "66 למרכ" םגד החושל הסכמ     18.57.02.9000
,תוינכתה יפל ,ףוצירב יולימל ,הקוצי תכתמ      

  3,100.80 1,033.60     3.00 ע"וש וא "ןמפלוו" תרבח לש 'חי   
  3,100.80 םירזיבאו בויב תרנצ 20.75.81 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  3,100.80 הדלפ תורוניצ 75.81 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
385/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     385 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

318 פ"צש 81 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.81 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.81 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     18.90.01.0001

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 19,000.00 םיצע תרואת 10.09.81 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,000.00 םיצע תרואת 09.81 כ"הס  
796,788.78 318 פ"צש 81 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
386/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     386 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.91 ק ר פ       
      
ד ב ו כ  - ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  10.20.91 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבוגב ,02-ב ןוטבמ ,דבוכ - םיכמות תוריק     19.02.01.0040
.)תעקובמ("ימאח" ןבאמ םיבכרומ ,'מ 00.4      
,הביצח/הריפח 'בע:ללוכ      
םע ןוטבמ ריק שאר דוביע,םירפת,םיזקנ,דוסי      
זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו תוזאפ      
םינבאה תרישק ,זוקינ תועירי/השבי הינבמ      
ךרוצל תודובעה רתי לכו לוחיכ ,הרישק תשרו      

  9,484.80   592.80    16.00 .טרפמבו תוינכותב טרופמכ ריקה עוציב ק"מ   
  9,484.80 דבוכ - םיכמות תוריק 10.20.91 כ"הס  

      
ת ו ר י ק ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  20.20.91 ק ר פ  ת ת       
ן י ו ז מ  ן ו ט ב -ר ד ג       
      
ןבאמ .מ"ס05 לש ללוכ יבועב רדג תוריק     19.02.02.0031
03-ב ןוטב גוס .לוחיכ ללוכ )תעקובמ("ימאח"      
תקיציו ריקה דוסיל הריפח ,ןויז ללוכ ריחמה      
מ"ס 52 דע םינפ וד יופיצ ,רזוח יולימ ,דוסיה      
,םירפת ,תוזאפ םע ןוטבמ ךרבדנ ,ינשה דצב      
סלפממ דדמייו מ"ס 06 דע ריקה הבוג ,םיזקנ      

 78,323.70   518.70   151.00 טרפ יפל לכה .הכרדמ/יפוס עקרק רטמ   
 78,323.70 ןיוזמ ןוטב-רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20.91 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  60.20.91 ק ר פ  ת ת       
      

    380.00    23.75    16.00 .02-ב םוקמב 03-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  19.02.06.0005
      

  2,631.83    31.35    83.95 .03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  19.02.06.0010
  3,011.83 תונוש 60.20.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 90,820.33 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20.91 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
387/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     387 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

8 ק ר פ  80.91 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80.91 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,תוכמותה ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
,םירוביח תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה      
,הכישמ לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס      
יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
.הזוחה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ     19.08.01.0036
4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 23 רטוקב      

    237.50     9.50    25.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"מ רטמ   
      
)E.P.D.H( ןליתאילופמ םייטסלפ תורוניצ      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     19.08.01.0048
יספ םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

  6,175.00    12.35   500.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
  6,412.50 10.80.91 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
388/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     388 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,412.50 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     19.08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  2,280.00    11.40   200.00 08.1.021. רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
יפלו 20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     19.08.01.0171
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

  1,510.50 1,510.50     1.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     19.08.01.0258
מ"ס 04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  4,788.00    34.20   140.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
 14,991.00 10.80.91 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
389/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     389 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,991.00 מהעברה      
      
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     19.08.01.0291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
רושיא תלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

  1,045.00   104.50    10.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה ק"מ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה      
רזעה ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     19.08.01.0369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

  6,080.00   608.00    10.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
תרטמה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     19.08.01.0495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      

    418.00   418.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה  
 22,534.00 1.8 קרפ 10.80.91 כ"הס  

      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
390/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     390 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2.8 ק ר פ  20.80.91 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
חול ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
עורזל םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה      
םידומעה רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב      
      
יפלו 10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 06 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
םירזבא שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םישורדה םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב      
דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ הרואתה      
.רונתב      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     19.08.02.0039
ךרואב 720.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 24,225.00 2,422.50    10.00 'פמוק .'מ 5 וא 8.4  
      
      
      

 24,225.00 20.80.91 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

391/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     391 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 24,225.00 מהעברה      
      
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     19.08.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

  3,054.25   610.85     5.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      
תיביטרוקד וא/ו תננגוסמ )218 י"ת( עורז      
תמאתומ רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ היושע      
דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו דומעל      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה ףוגלו      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
.ןימזמה תשירדו םגד וא/ו טרפ יפל דומעה      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הלופכ עורז     19.08.02.0414

    893.00   893.00     1.00 'פמוק 08.2.408  
 28,172.25 2.8 קרפ 20.80.91 כ"הס  

      
3.8 ק ר פ  30.80.91 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םישגמ      
      
      
      
      

30.80.91 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

392/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     392 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיקדהמ ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
ע"ש וא IXEGOS תרצות 3CB -ו 2CB םגד      
ללוכ ,ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,רשואמ      
ירוביחלו טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ      
יבטוק וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה      
    CA01X2, AK01, רובע דרפנ חטבמ( יוסיכ  
תיבלו ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה      
      
יפלו 70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     19.08.03.0042

  2,137.50   237.50     9.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     19.08.03.0045

  1,824.00   304.00     6.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     19.08.03.0081

    213.75     8.55    25.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     19.08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

  8,930.00    44.65   200.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
הקראה      
      
      
      

 13,105.25 30.80.91 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

393/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     393 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,105.25 מהעברה      
      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
וטרופש תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
לכו םידומעל הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב      
עוציבל תושורדה תודובעה לכו םירמוחה      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה רוביח      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     19.08.03.0336

  4,940.00    24.70   200.00 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53 רטמ   
      
טוממ תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
עקרקב תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ      
ןוטב הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל      
    521B תשוחנמ הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל  
לית ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05      
תשרב הקראה לית וא ספא לית וא הקראה      
.העיבצו טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     19.08.03.0387
ןוטב תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3      
ללוכ מ"ס 06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט      

    759.05   759.05     1.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ  
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     19.08.03.0444
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

  2,023.50   202.35    10.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     19.08.03.0459
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

  2,529.85 2,529.85     1.00 'פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
      
      
      

 23,357.65 30.80.91 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

394/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     394 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 23,357.65 מהעברה      
      
      
למשח סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     19.08.03.0465
הדימב םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב      
תוניקתל קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו      
םאתהבו למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה      
םושיר תדועת תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל      
הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבו      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו  
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     19.08.03.0501

    577.60    57.76    10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     19.08.03.0504

    501.60    50.16    10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     19.08.03.0901
    ILAD/CLP הרואתה ףוג לע הטילשל  
PI-GID-MDS-NE תמגוד ILAD תרושקתב      
םירוביח ללוכ מ"עב קטלנא י"ע קוושמ      
םישרדנה רזעה ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח      

  4,389.00   399.00    11.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ 'חי   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     19.08.03.0902
תמגוד  הענה םרז ליבגמו רתי חתמ ןגמ רובע      
    044-SEM-NE מ"עב קטלנא י"ע קוושמ  
ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח םירוביח ללוכ      

  4,389.00   399.00    11.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ םישרדנה רזעה 'חי   
 34,164.85 3.8 קרפ 30.80.91 כ"הס  

      
4.8 ק ר פ  40.80.91 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
      

40.80.91 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

395/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     395 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
ללוכ הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
.T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
ילעב הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
יוניבה דרשמ רגאמב םימושרה הכמסה תדועת      
תנכדעתמה המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו      
.דרשמה רתאב      
      
תמגוד W93 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     19.08.04.0132
    M2 1 OLATI תרצותמ CEA י"ע קוושמה  
שרדנה לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש      

 20,377.50 1,852.50    11.00 .810.40.80 ףיעס יפל 'חי   
 20,377.50 4.8 קרפ 40.80.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

105,248.60 8 קרפ 80.91 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

396/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     396 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.91 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.91 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
,מ"ס 6 יבועב ,תובלתשמ םינבאב ףוציר     19.40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב םירוויעל ןומיס ןבא גוסמ      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

  2,140.16   133.76    16.00 .)ןבל ןווגב( דוסי ר"מ   
      
תובכש ןבאמ ,מ"ס 04 בחורב ,ףוציר ספ     19.40.01.9000
5 יבועב ,תדבועמו תרסונמ ,"ימר" תיעבט      
ללוכ ,דוביעה רחאל רתויב קדה םוקמב ,מ"ס      

  4,981.80   249.09    20.00 תוינכתה יפל ,ןוטב דוסי רטמ   
      
,החוטש ,תיעבט ,תובכש ןבאב ףוציר     19.40.01.9001
רתויב קדה םוקמב ,מ"ס 5 יבועב ,תינוגילופ      
'זב ןווגב תונוש תודימב ,דוביעה רחאל      
,טנמצ לוח וא לוחו טיט תבכש ללוכ ,בהבהצ      
םיקלח ויהי ןבאה ינפ דוביע .תוינכתה יפל      

 31,606.50   210.71   150.00 .תושיגנה ץעוי רושיא לבקל שי ,םישגנומו ר"מ   
      
תודימב ,תובכש ,תיעבט ןבאמ תוגרדמ     19.40.01.9009
תלבקלו המאתהל תותיס ללוכ ,מ"ס 33*51      
הארתה ספ תותיס ,קלח הכירד חטשמ      
ץעוי רושיא תלבק דע ,הנוש דוביעב      

 33,060.00   275.50   120.00 .תינכתה יפל ,ןויזו ןוטב דוסי ,תושיגנה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

 71,788.46 10.04.91 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

397/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     397 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 71,788.46 מהעברה      
      
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     19.40.01.9010
"תומר" ןבא 03% םע בולישב 2-ו 1 "ילוביט"      
תריחב יפל םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ לכב      
תרצות לכה ,)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה      
,טנמצ-לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םינווג בוליש ,םיקשיימ יולימ ,תיתשתה תנכה      
,תותשקב םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו      
לכה תועוצרבו םינטק םיחטשב ,לגועמב      

 60,515.00   133.00   455.00 תוינכתה יפלו טלפמוק ר"מ   
      
תודימב ,"תיתשק" תימורט ןג ןבא     19.40.01.9012
ט"קמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,02/05/01      

 11,542.50    51.30   225.00 .תוינכתה יפל  ע"וש וא "ןייטשרקא" ,0032 רטמ   
      
חישק יטסלפ רמוחמ אשד םחות - הניג ץצוח     19.40.01.9036
.ג.א.ד" תרבח לש ,מ"ס 71 )בחור( הבוגב      
עוביק ללוכ ,םוח ןווגב ,ע"וש וא "תוישעת      

    228.00    11.40    20.00 .המדאב רטמ   
144,073.96 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.91 כ"הס  

      
ת ו ע ל ס מ  20.04.91 ק ר פ  ת ת       
      
'זב ןווגב ,תינבלמו החוטש ןבאמ ,העלסמ     19.40.02.9000
ללוכ ,06*001*001 םומינימ תודימב ,רופא      
טרפה יפלו ,תוינכטואיג תועירי ,הזר ןוטב      

 25,650.00   285.00    90.00 .סדנהמה תוינכתו ר"מ   
 25,650.00 תועלסמ 20.04.91 כ"הס  

      
ת ו ע י ר י  50.04.91 ק ר פ  ת ת       
      
הגורא אל תינכטואיג העירי הנקתהו הקפסא     19.40.05.9100
וא ןופוד תרצות DLOG XETNALP גוסמ      
תבכשל םיעצמה תבכש ןיב ,ע"וש      
העיריה לקשמ .קחשמה ינקתמב "תיניערגה"      
,ןרציה תוארוה יפל הנקתה .ר"מל 'ג 521      
יפלו חטשה יאנת יפל שרדיתש הרוצ לכב      
01 לש הפיפחב תווצק רוביח .הנקתה טרפ      

  2,137.50     8.55   250.00 .מ"ס ר"מ   
  2,137.50 תועירי 50.04.91 כ"הס  

      
      

171,861.46 רתאה חותיפ 04.91 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

398/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     398 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.91 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14.91 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ב       
      
,םנודל ק"מ 02 -כ לש תומכב טסופמוק     19.41.01.0011

  5,700.00   142.50    40.00 .ר"מ 052 לעמ םיחטשל ק"מ   
      
תימוקמה המדאל תמאתומו תאבומ ןג תמדא     19.41.01.0013

 21,147.00    50.35   420.00 חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     19.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      

  4,590.60    10.93   420.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   
 31,437.60 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14.91 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.91 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

    285.00     9.50    30.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  19.41.02.0055
      

  5,187.00    12.35   420.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  19.41.02.0065
      

  3,458.00    13.30   260.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  19.41.02.0070
      

  7,410.00    19.00   390.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  19.41.02.0075
      

  6,650.00    23.75   280.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  19.41.02.0080
      

    969.00    16.15    60.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  19.41.02.0137
 23,959.00 20.14.91 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
399/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     399 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 23,959.00 מהעברה      
      
      

    760.00    38.00    20.00 . 61 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  19.41.02.0141
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     19.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

 14,250.00     5.70 2,500.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     19.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

    475.00     4.75   100.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  1,900.00    38.00    50.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  19.41.02.0160
      

    156.75    52.25     3.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  19.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

    285.00    28.50    10.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  19.41.02.0190
      

  2,565.00    42.75    60.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  19.41.02.0200
      

  8,122.50    90.25    90.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  19.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     19.41.02.0235

    427.50    42.75    10.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     19.41.02.0240

  1,330.00    66.50    20.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     19.41.02.0255

    617.50   123.50     5.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     19.41.02.0265
רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ ללוכ      

  1,254.00   104.50    12.00 .ומוקמל ריטממה 'חי   
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     19.41.02.0270
היקשהה תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

    427.50    85.50     5.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
      

 56,529.75 20.14.91 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

400/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     400 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 56,529.75 מהעברה      
      
      

    646.00    38.00    17.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  19.41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
הרטמהו ףוטפטל 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     19.41.02.0315
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמינש,רטמורדיה      
תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש/י.ר.א      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו דוקיפ ימל      

  4,312.05 4,312.05     1.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ גוסמ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     19.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  3,258.50   651.70     5.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     19.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

    995.60   497.80     2.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     19.41.02.0390

    665.00   133.00     5.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     19.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  3,800.00 3,800.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2/1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     19.41.02.0425
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 1      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  5,700.00 5,700.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      

 75,906.90 20.14.91 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

401/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     401 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 75,906.90 מהעברה      
      
      
בושחימ תכרעמ      
      
תרצות  CD-8 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     19.41.02.0455
,ןעטמ ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ      
את ןיפולחל וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ      
ןוראב ,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
לע הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה      
רושיא ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     19.41.02.0470

  2,660.00   332.50     8.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     19.41.02.0500

  1,881.00   313.50     6.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     19.41.02.0505

    665.00   332.50     2.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
הנגה ללוכ טרפ יפל 1" רטוקב תוסיו תדוקנ     19.41.02.0510

    760.00   380.00     2.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  זגראב  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     19.41.02.0525

  1,187.50 1,187.50     1.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     19.41.02.0530

  1,567.50 1,567.50     1.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
 94,127.90 2.14 קרפ 20.14.91 כ"הס  

      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.91 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
      

30.14.91 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

402/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     402 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנלו הליתשל עקרק תרשכה     19.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

  7,704.00     4.28 1,800.00 .םיינכמ םילכב ר"מ   
      
ויוקיק ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     19.41.03.0072
לבקל שי .חקפמה / ןנכתמה י"ע שרדנה      
ריחמה .אשדה רוקמ לע חקפמהמ רושיא      
םורט םישרדנה םילופיטה לכ תא ללוכ      
שאר ינשד ,עקרק יקיזמתרבדה - הליתש      
רחאל םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל      
ינושידו םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש      

 13,300.00    19.00   700.00 .הצרמה ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     19.41.03.0110

 59,280.00    15.20 3,900.00 רטיל 3 חפנב 'חי   
      
36 - עזג רטוק 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     19.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

 22,800.00   456.00    50.00 עקרקהמ 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     19.41.03.0280

  3,420.00     1.90 1,800.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
106,504.00 תועיטנו ןוניג 30.14.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

232,069.50 ןוניג תודובע 14.91 כ"הס  
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403/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     403 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.91 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ל י ש  10.24.91 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      
      
םגד ,)ירוביצ חטש( ןגב תוגהנתה טלש     19.42.01.9000
הקפסא ללוכ ,"תוער םיבכמ ןיעידומ תייריע"      
יפלו ןרציה תוארוה יפל ןוגיע ,דוסי ,הנקתהו      

  7,600.00 3,800.00     2.00 .תוינכתה 'חי   
  7,600.00 ןג טוליש 10.24.91 כ"הס  

      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.91 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
םגד ,מ"ס 07 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     19.42.02.9000
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  9,889.50 1,648.25     6.00 תוינכתה יפל ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 021 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     19.42.02.9001
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  8,730.50 1,746.10     5.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 071 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     19.42.02.9002
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 22,138.80 1,844.90    12.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
 40,758.80 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.91 כ"הס  
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
404/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     404 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.91 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     19.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרציה תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

  5,434.00 1,086.80     5.00 תוינכתה יפלו 'חי   
  5,434.00 תויזרבו םינותפשא 40.24.91 כ"הס  

      
500.24 ק ר פ  50.24.91 ק ר פ  ת ת       
      
לש מ"מ 2-1  "תיניערג" גוסמ םידלי ןגל עצמ     19.42.05.0050

  4,334.85   333.45    13.00 .והשלכ יבועב ךרע הווש וא ידעלג רפכ ק"מ   
      
,ץע לגר לע יתוכיא ןרוא ץעמ ץוח תיירפס     19.42.05.9000
,מ"ס 04 קמועב מ"ס 09*05 ןורא תודימ      
,)םימל םוטא( "הליוודנוא" יפער גג יוריק ללוכ      
יטנמלא לכ ,תוליסמ םע סלגרביפ תותלד      

  5,700.00 5,700.00     1.00 .תוינכתה יפלו ןוגיעו תודוסי ,רוביחה 'חי   
 10,034.85 500.24 קרפ 50.24.91 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ר פ  60.24.91 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,ץע תללצהו הדלפמ הלוגרפ     19.42.06.9000
ט"קמ "רומיטלוב" םגד ,מ"ס 012/052/002      
ןווגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 9162005      
תוארוה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל      

111,492.00 9,291.00    12.00 .תוינכתהו ןרציה 'חי   
111,492.00 תולוגרפ 60.24.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

175,319.65 ץוח טוהיר 24.91 כ"הס  
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405/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     405 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.91 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.91 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     19.44.01.0080
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      

 21,958.30   168.91   130.00 טרפ יפל תוריקל רוביח רטמ   
      
מ"ס 54 הבוגב ,הייחמצל הנגה הקעמ     19.44.01.0090
רוניצמ ,רתויה לכל 'מ 5.1 לש תודש ךרואבו      
,מ"ס 1 יבועב ךלפו "5.1 רטוקב הדלפ      
ןטובמו ןגועמ ,רונתב םיעובצו םינוולוגמ      

 11,823.70   168.91    70.00 תוינכתה יפל ,עקרקב רטמ   
      
ןוולג ןוולוגמ ,מ"ס 021 הבוגב תכתמ הקעמ     19.44.01.9002
,תיטטס ורטקלא הקבאב ,רונתב עובצו םח      
,ע"וש וא "רובמט" לש roodtuo תמגודכ      
םינווג ללוכ( לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
הטזור ,םולהי חודיקב ןוגיע ללוכ )םיילאטמ      

 18,767.50   375.35    50.00 תוינכתה יפל ,דוסי וא תוקטלפ ,ןוגיעה יוסיכל רטמ   
 52,549.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.91 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  01.44.91 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     19.44.10.0010
,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו      

 42,935.25   327.75   131.00 .תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ רטמ   
 42,935.25 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 01.44.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 95,484.75 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.91 כ"הס  
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406/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     406 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15.91 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  20.15.91 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     19.51.02.0160

  1,876.10     2.57   730.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     19.51.02.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
וא ,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחיאתוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל      
הסירג/הריפחה יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      

 22,822.80    19.95 1,144.00 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי ק"מ   
 24,698.90 2.15 קרפ 20.15.91 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.91 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     19.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 21,151.75   115.90   182.50 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
 21,151.75 3.15 קרפ 30.15.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 45,850.65 15 קרפ 15.91 כ"הס  
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407/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     407 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.91 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.91 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     19.90.01.0001

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 19,000.00 םיצע תרואת 10.09.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,000.00 םיצע תרואת 09.91 כ"הס  
935,654.94 838 שרגמו 418 שרגמ 91 כ"הס
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408/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     408 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.02 ק ר פ       
      
ד ב ו כ  - ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  10.20.02 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבוגב ,02-ב ןוטבמ ,דבוכ - םיכמות תוריק     20.02.01.0040
.)תעקובמ("ימאח" ןבאמ םיבכרומ ,'מ 00.4      
,הביצח/הריפח 'בע:ללוכ      
םע ןוטבמ ריק שאר דוביע,םירפת,םיזקנ,דוסי      
זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו תוזאפ      
םינבאה תרישק ,זוקינ תועירי/השבי הינבמ      
ךרוצל תודובעה רתי לכו לוחיכ ,הרישק תשרו      

 23,712.00   592.80    40.00 .טרפמבו תוינכותב טרופמכ ריקה עוציב ק"מ   
 23,712.00 דבוכ - םיכמות תוריק 10.20.02 כ"הס  

      
2.2 ק ר פ  ת ת  20.20.02 ק ר פ  ת ת       
      
ןבאמ .מ"ס05 לש ללוכ יבועב רדג תוריק     20.02.02.0031
03-ב ןוטב גוס .לוחיכ ללוכ )תעקובמ("ימאח"      
תקיציו ריקה דוסיל הריפח ,ןויז ללוכ ריחמה      
מ"ס 52 דע םינפ וד יופיצ ,רזוח יולימ ,דוסיה      
,םירפת ,תוזאפ םע ןוטבמ ךרבדנ ,ינשה דצב      
סלפממ דדמייו מ"ס 06 דע ריקה הבוג ,םיזקנ      

 18,673.20   518.70    36.00 טרפ יפל לכה .הכרדמ/יפוס עקרק רטמ   
 18,673.20 2.2 קרפ תת 20.20.02 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  60.20.02 ק ר פ  ת ת       
      

    950.00    23.75    40.00 .02-ב םוקמב 03-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  20.02.06.0005
      

  1,761.87    31.35    56.20 .03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  20.02.06.0010
  2,711.87 תונוש 60.20.02 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 45,097.07 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20.02 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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409/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     409 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

8 ק ר פ  80.02 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80.02 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,תוכמותה ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
,םירוביח תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה      
,הכישמ לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס      
יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
.הזוחה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ     20.08.01.0036
4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 23 רטוקב      

    237.50     9.50    25.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"מ רטמ   
      
)E.P.D.H( ןליתאילופמ םייטסלפ תורוניצ      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     20.08.01.0048
יספ םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

  6,175.00    12.35   500.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
  6,412.50 10.80.02 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
410/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     410 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,412.50 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     20.08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  2,280.00    11.40   200.00 08.1.021. רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
יפלו 20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     20.08.01.0171
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

  1,510.50 1,510.50     1.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     20.08.01.0258
מ"ס 04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  4,788.00    34.20   140.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
 14,991.00 10.80.02 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
411/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     411 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,991.00 מהעברה      
      
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     20.08.01.0291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
רושיא תלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

  1,045.00   104.50    10.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה ק"מ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה      
רזעה ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     20.08.01.0369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

  6,080.00   608.00    10.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
תרטמה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     20.08.01.0495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      

    418.00   418.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה  
 22,534.00 1.8 קרפ 10.80.02 כ"הס  
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412/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     412 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2.8 ק ר פ  20.80.02 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
חול ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
עורזל םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה      
םידומעה רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב      
      
יפלו 10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 06 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
םירזבא שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םישורדה םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב      
דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ הרואתה      
.רונתב      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     20.08.02.0039
ךרואב 720.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 24,225.00 2,422.50    10.00 'פמוק .'מ 5 וא 8.4  
      
      
      

 24,225.00 20.80.02 קרפ תתב הרבעהל
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413/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     413 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 24,225.00 מהעברה      
      
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     20.08.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

  3,054.25   610.85     5.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      
תיביטרוקד וא/ו תננגוסמ )218 י"ת( עורז      
תמאתומ רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ היושע      
דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו דומעל      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה ףוגלו      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
.ןימזמה תשירדו םגד וא/ו טרפ יפל דומעה      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הלופכ עורז     20.08.02.0414

    893.00   893.00     1.00 'פמוק 08.2.408  
 28,172.25 2.8 קרפ 20.80.02 כ"הס  

      
3.8 ק ר פ  30.80.02 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םישגמ      
      
      
      
      

30.80.02 קרפ תתב הרבעהל          
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414/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     414 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיקדהמ ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
ע"ש וא IXEGOS תרצות 3CB -ו 2CB םגד      
ללוכ ,ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,רשואמ      
ירוביחלו טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ      
יבטוק וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה      
    CA01X2, AK01, רובע דרפנ חטבמ( יוסיכ  
תיבלו ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה      
      
יפלו 70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     20.08.03.0042

  2,137.50   237.50     9.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     20.08.03.0045

  1,824.00   304.00     6.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     20.08.03.0081

    213.75     8.55    25.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     20.08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

  8,930.00    44.65   200.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
הקראה      
      
      
      

 13,105.25 30.80.02 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

415/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     415 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,105.25 מהעברה      
      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
וטרופש תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
לכו םידומעל הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב      
עוציבל תושורדה תודובעה לכו םירמוחה      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה רוביח      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     20.08.03.0336

  4,940.00    24.70   200.00 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53 רטמ   
      
טוממ תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
עקרקב תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ      
ןוטב הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל      
    521B תשוחנמ הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל  
לית ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05      
תשרב הקראה לית וא ספא לית וא הקראה      
.העיבצו טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     20.08.03.0387
ןוטב תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3      
ללוכ מ"ס 06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט      

    759.05   759.05     1.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ  
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     20.08.03.0444
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

  2,023.50   202.35    10.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     20.08.03.0459
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

  2,529.85 2,529.85     1.00 'פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
      
      
      

 23,357.65 30.80.02 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

416/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     416 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 23,357.65 מהעברה      
      
      
למשח סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     20.08.03.0465
הדימב םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב      
תוניקתל קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו      
םאתהבו למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה      
םושיר תדועת תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל      
הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבו      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו  
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     20.08.03.0501

    577.60    57.76    10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     20.08.03.0504

    501.60    50.16    10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     20.08.03.0901
    ILAD/CLP הרואתה ףוג לע הטילשל  
PI-GID-MDS-NE תמגוד ILAD תרושקתב      
םירוביח ללוכ מ"עב קטלנא י"ע קוושמ      
םישרדנה רזעה ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח      

  4,389.00   399.00    11.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ 'חי   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     20.08.03.0902
תמגוד  הענה םרז ליבגמו רתי חתמ ןגמ רובע      
    044-SEM-NE מ"עב קטלנא י"ע קוושמ  
ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח םירוביח ללוכ      

  4,389.00   399.00    11.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ םישרדנה רזעה 'חי   
 34,164.85 3.8 קרפ 30.80.02 כ"הס  

      
4.8 ק ר פ  40.80.02 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
      

40.80.02 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

417/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     417 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
ללוכ הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
.T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
ילעב הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
יוניבה דרשמ רגאמב םימושרה הכמסה תדועת      
תנכדעתמה המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו      
.דרשמה רתאב      
      
תמגוד W93 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     20.08.04.0132
    M2 1 OLATI תרצותמ CEA י"ע קוושמה  
שרדנה לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש      

 44,460.00 1,852.50    24.00 .810.40.80 ףיעס יפל 'חי   
 44,460.00 4.8 קרפ 40.80.02 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

129,331.10 8 קרפ 80.02 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

418/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     418 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.02 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.02 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     20.40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

  1,337.60   133.76    10.00 .)ןבל ןווגב( דוסי ר"מ   
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     20.40.01.9010
"תומר" ןבא 03% םע בולישב 2-ו 1 "ילוביט"      
תריחב יפל םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ לכב      
תרצות לכה ,)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה      
,טנמצ-לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םינווג בוליש ,םיקשיימ יולימ ,תיתשתה תנכה      
,תותשקב םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו      
לכה תועוצרבו םינטק םיחטשב ,לגועמב      

 73,150.00   133.00   550.00 תוינכתה יפלו טלפמוק ר"מ   
      
תודימב ,"תיתשק" תימורט ןג ןבא     20.40.01.9012
ט"קמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,02/05/01      

 51,043.50    51.30   995.00 .תוינכתה יפל  ע"וש וא "ןייטשרקא" ,0032 רטמ   
      
גוס ,ץעמ )יעבט ליבש( תבכר ינדאמ תוגרדמ     20.40.01.9028
ללוכ ,'מ 6.1 בחורב מ"ס 51/52 ךתחב 'א      
ןוגיעהו רוביחה יטנמלא לכו ןוטב דוסי ,ןוגיע      

  3,420.00   171.00    20.00 תוינכתה יפל רטמ   
      
      
      
      
      
      

128,951.10 10.04.02 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

419/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     419 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

128,951.10 מהעברה      
      
      
םומינימ תודימב תיעבט טקל ןבא םוחית ןבא     20.40.01.9032
)ןבאל הדומצ ןבא( 05/05/05-03/03/03      
טנמצ םע לוחיכ ,תכתמ ץוק ,ןוטב דוסי ללוכ      
ליבש( תוינכתה יפל החנהו הקפסה ,ןבל      

 60,800.00   190.00   320.00 )יעבט רטמ   
      
חישק יטסלפ רמוחמ אשד םחות - הניג ץצוח     20.40.01.9036
.ג.א.ד" תרבח לש ,מ"ס 71 )בחור( הבוגב      
עוביק ללוכ ,םוח ןווגב ,ע"וש וא "תוישעת      

  1,425.00    11.40   125.00 .המדאב רטמ   
      
רתאב קוצי ,רשוכ ינקתמל 03 -ב ןוטב חטשמ     20.40.01.9100
תכתורמ לזרב תשר ללוכ ,מ"ס 02 יבועב      
ןוטב ינפ תקלחהו מ"ס 02 02/ לכ 8 רטוק      

 19,950.00   133.00   150.00 .םירפתו םיקשמ תוברל קורס ר"מ   
211,126.10 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.02 כ"הס  

      
ת ו ע ל ס מ  20.04.02 ק ר פ  ת ת       
      
'זב ןווגב ,תינבלמו החוטש ןבאמ ,העלסמ     20.40.02.9000
ללוכ ,06*001*001 םומינימ תודימב ,רופא      
טרפה יפלו ,תוינכטואיג תועירי ,הזר ןוטב      

  2,850.00   285.00    10.00 .סדנהמה תוינכתו ר"מ   
  2,850.00 תועלסמ 20.04.02 כ"הס  

      
ת ו ע י ר י  50.04.02 ק ר פ  ת ת       
      
הגורא אל תינכטואיג העירי הנקתהו הקפסא     20.40.05.9100
וא ןופוד תרצות DLOG XETNALP גוסמ      
תבכשל םיעצמה תבכש ןיב ,ע"וש      
העיריה לקשמ .קחשמה ינקתמב "תיניערגה"      
,ןרציה תוארוה יפל הנקתה .ר"מל 'ג 521      
יפלו חטשה יאנת יפל שרדיתש הרוצ לכב      
01 לש הפיפחב תווצק רוביח .הנקתה טרפ      

  3,420.00     8.55   400.00 .מ"ס ר"מ   
  3,420.00 תועירי 50.04.02 כ"הס  

      
      
      
      
      

217,396.10 רתאה חותיפ 04.02 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

420/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     420 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.02 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14.02 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ב       
      
,םנודל ק"מ 02 -כ לש תומכב טסופמוק     20.41.01.0011

 12,397.50   142.50    87.00 .ר"מ 052 לעמ םיחטשל ק"מ   
      
תימוקמה המדאל תמאתומו תאבומ ןג תמדא     20.41.01.0013

 59,664.75    50.35 1,185.00 חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     20.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      

 12,952.05    10.93 1,185.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   
 85,014.30 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14.02 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.02 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

  1,425.00     9.50   150.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  20.41.02.0055
      

 10,127.00    12.35   820.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  20.41.02.0065
      

  4,788.00    13.30   360.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  20.41.02.0070
      

  8,550.00    19.00   450.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  20.41.02.0075
      

  7,600.00    23.75   320.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  20.41.02.0080
      

  4,788.00    26.60   180.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  20.41.02.0085
 37,278.00 20.14.02 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
421/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     421 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 37,278.00 מהעברה      
      
      

  2,584.00    16.15   160.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  20.41.02.0137
      

  1,425.00    47.50    30.00 . 61 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  20.41.02.0142
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     20.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

 29,811.00     5.70 5,230.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     20.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

  7,125.00     4.75 1,500.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  2,850.00    38.00    75.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  20.41.02.0160
      

    261.25    52.25     5.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  20.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

    570.00    28.50    20.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  20.41.02.0190
      

  2,565.00    42.75    60.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  20.41.02.0200
      

  4,512.50    90.25    50.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  20.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     20.41.02.0235

    855.00    42.75    20.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     20.41.02.0240

  3,990.00    66.50    60.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 002 וא 8" רטוקב .C.V.P לוורש     20.41.02.0245

  3,800.00    95.00    40.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     20.41.02.0255

  1,235.00   123.50    10.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     20.41.02.0265
רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ ללוכ      

  4,180.00   104.50    40.00 .ומוקמל ריטממה 'חי   
103,041.75 20.14.02 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
422/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     422 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

103,041.75 מהעברה      
      
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     20.41.02.0270
היקשהה תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

    855.00    85.50    10.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
      

  1,900.00    38.00    50.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  20.41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     20.41.02.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

  5,365.60 5,365.60     1.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     20.41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  2,154.60   718.20     3.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     20.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  2,606.80   651.70     4.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     20.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

    995.60   497.80     2.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     20.41.02.0390

    931.00   133.00     7.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
      
      
      

117,850.35 20.14.02 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

423/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     423 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

117,850.35 מהעברה      
      
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     20.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  7,600.00 3,800.00     2.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     20.41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  7,125.00 7,125.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
CD-61 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     20.41.02.0460
ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמ הנגה ןוראב      
ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ לע      

 11,400.00 11,400.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     20.41.02.0470

  3,325.00   332.50    10.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     20.41.02.0500

  1,881.00   313.50     6.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     20.41.02.0505

    665.00   332.50     2.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     20.41.02.0525

  1,187.50 1,187.50     1.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     20.41.02.0530

  1,567.50 1,567.50     1.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
152,601.35 2.14 קרפ 20.14.02 כ"הס  
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
424/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     424 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.02 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנלו הליתשל עקרק תרשכה     20.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

 18,596.60     4.28 4,345.00 .םיינכמ םילכב ר"מ   
      
ויוקיק ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     20.41.03.0072
לבקל שי .חקפמה / ןנכתמה י"ע שרדנה      
ריחמה .אשדה רוקמ לע חקפמהמ רושיא      
םורט םישרדנה םילופיטה לכ תא ללוכ      
שאר ינשד ,עקרק יקיזמתרבדה - הליתש      
רחאל םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל      
ינושידו םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש      

 14,193.00    19.00   747.00 .הצרמה ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     20.41.03.0110

194,560.00    15.20 12,800.00 רטיל 3 חפנב 'חי   
      
- 5.8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     20.41.03.0167
הלעמב מ"ס 02 דודמ  :מ"מ 05 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ ,הפיו      

  5,187.00   399.00    13.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
36 - עזג רטוק 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     20.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

 27,816.00   456.00    61.00 עקרקהמ 'חי   
      
      

260,352.60 30.14.02 קרפ תתב הרבעהל
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425/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     425 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

260,352.60 מהעברה      
      
      
,ןולא( 5.8 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     20.41.03.0195

  1,976.00   152.00    13.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     20.41.03.0280

 10,070.00     1.90 5,300.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
272,398.60 תועיטנו ןוניג 30.14.02 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

510,014.25 ןוניג תודובע 14.02 כ"הס  
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426/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     426 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.02 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ל י ש  10.24.02 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      
      
םגד ,)ירוביצ חטש( ןגב תוגהנתה טלש     20.42.01.9000
הקפסא ללוכ ,"תוער םיבכמ ןיעידומ תייריע"      
יפלו ןרציה תוארוה יפל ןוגיע ,דוסי ,הנקתהו      

  7,600.00 3,800.00     2.00 .תוינכתה 'חי   
  7,600.00 ןג טוליש 10.24.02 כ"הס  

      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.02 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
םגד ,מ"ס 07 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     20.42.02.9000
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  8,241.25 1,648.25     5.00 תוינכתה יפל ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 021 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     20.42.02.9001
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 10,476.60 1,746.10     6.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 071 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     20.42.02.9002
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 27,673.50 1,844.90    15.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ץע ילספס םע ןוטבמ הבישי תכרעמ     20.42.02.9005
ללוכ ,"אכירא םחש" ,3071 ט"קמ ,"שרוח"      

 15,675.00 5,225.00     3.00 'פמוק תוינכתה יפל ןוגיע  
 62,066.35 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.02 כ"הס  
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427/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     427 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.02 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     20.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרציה תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

  4,347.20 1,086.80     4.00 תוינכתה יפלו 'חי   
      
שיגנ זרב םע ,םיזרב 2 ללוכ רוריק םע היזרב     20.42.04.9001
םגד ,םיקובקב יולימל זרב םעו םיכנל      

 24,719.00 12,359.50     2.00 "אכירא םחש" לש 3602 ט"קמ ,"ןואיש" 'חי   
 29,066.20 תויזרבו םינותפשא 40.24.02 כ"הס  

      
500.24 ק ר פ  50.24.02 ק ר פ  ת ת       
      
לש מ"מ 2-1  "תיניערג" גוסמ םידלי ןגל עצמ     20.42.05.0050

 66,690.00   333.45   200.00 .והשלכ יבועב ךרע הווש וא ידעלג רפכ ק"מ   
      
,ץע לגר לע יתוכיא ןרוא ץעמ ץוח תיירפס     20.42.05.9000
,מ"ס 04 קמועב מ"ס 09*05 ןורא תודימ      
,)םימל םוטא( "הליוודנוא" יפער גג יוריק ללוכ      
יטנמלא לכ ,תוליסמ םע סלגרביפ תותלד      

  5,700.00 5,700.00     1.00 .תוינכתה יפלו ןוגיעו תודוסי ,רוביחה 'חי   
 72,390.00 500.24 קרפ 50.24.02 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ר פ  60.24.02 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,ץע תללצהו הדלפמ הלוגרפ     20.42.06.9000
ט"קמ "רומיטלוב" םגד ,מ"ס 012/052/002      
ןווגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 9162005      
תוארוה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל      

 74,328.00 9,291.00     8.00 .תוינכתהו ןרציה 'חי   
 74,328.00 תולוגרפ 60.24.02 כ"הס  

      
ם י י נ פ ו א  י נ ק ת מ  70.24.02 ק ר פ  ת ת       
      
ךרואב ,םוינימולאמ "הלריפס" םיינפוא ןקתמ     20.42.07.9000
ללוכ "אכירא םחש" לש 4894 ט"קמ 'מ 22.1      

  3,078.00 1,539.00     2.00 .תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיעו דוסי 'חי   
  3,078.00 םיינפוא ינקתמ 70.24.02 כ"הס  

      
      
      

248,528.55 ץוח טוהיר 24.02 כ"הס  
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428/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     428 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.02 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.02 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
מ"ס 54 הבוגב ,הייחמצל הנגה הקעמ     20.44.01.0090
רוניצמ ,רתויה לכל 'מ 5.1 לש תודש ךרואבו      
,מ"ס 1 יבועב ךלפו "5.1 רטוקב הדלפ      
ןטובמו ןגועמ ,רונתב םיעובצו םינוולוגמ      

 13,512.80   168.91    80.00 תוינכתה יפל ,עקרקב רטמ   
      
ןוולג ןוולוגמ ,מ"ס 021 הבוגב תכתמ הקעמ     20.44.01.9002
,תיטטס ורטקלא הקבאב ,רונתב עובצו םח      
,ע"וש וא "רובמט" לש roodtuo תמגודכ      
םינווג ללוכ( לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
הטזור ,םולהי חודיקב ןוגיע ללוכ )םיילאטמ      

 18,767.50   375.35    50.00 תוינכתה יפל ,דוסי וא תוקטלפ ,ןוגיעה יוסיכל רטמ   
 32,280.30 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.02 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 32,280.30 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.02 כ"הס  
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429/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     429 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15.02 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  20.15.02 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     20.51.02.0160

  3,469.50     2.57 1,350.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     20.51.02.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
וא ,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחיאתוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל      
הסירג/הריפחה יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      

 53,067.00    19.95 2,660.00 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי ק"מ   
 56,536.50 2.15 קרפ 20.15.02 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.02 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     20.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 39,116.25   115.90   337.50 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
 39,116.25 3.15 קרפ 30.15.02 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 95,652.75 15 קרפ 15.02 כ"הס  
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430/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     430 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
25 קרפ 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

25 ק ר פ  25.02 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  10.25.02 ק ר פ  ת ת       
      
רוזיפ ,הלבוה םיללוכ םיטלפסאה יריחמ      
קודיהו      
      
תתל שי ר"מ 000,3-מ תונטקה תויומכ רובע      
בוקנה ריחמל 81% לש ריחמ תפסות      
לע הלח הניא ריחמה תפסות .הז ןוריחמב      
.ןוט יפל םירחמותמה םיפיעס      
      
תתל שי ר"מ 000,9-000,3 לש תויומכ רובע      
ןוריחמב בוקנה ריחמל 8% לש ריחמ תפסות      
םיפיעס לע הלח הניא ריחמה תפסות .הז      
.ןוט יפל םירחמותמה      
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     20.52.01.0090

  5,890.00    29.45   200.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
  5,890.00 1.25 קרפ 10.25.02 כ"הס  

      
2.25 ק ר פ  20.25.02 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     20.52.02.0010

    304.00     1.52   200.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
    304.00 2.25 קרפ 20.25.02 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  6,194.00 25 קרפ 25.02 כ"הס  
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431/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     431 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.02 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.02 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     20.90.01.0001

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 19,000.00 םיצע תרואת 10.09.02 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,000.00 םיצע תרואת 09.02 כ"הס  
1,303,494.12 השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 כ"הס
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432/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     432 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.12 ק ר פ       
      
ד ב ו כ  - ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  10.20.12 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבוגב ,02-ב ןוטבמ ,דבוכ - םיכמות תוריק     21.02.01.0040
.)תעקובמ("ימאח" ןבאמ םיבכרומ ,'מ 0.4      
,הביצח/הריפח 'בע:ללוכ      
םע ןוטבמ ריק שאר דוביע,םירפת,םיזקנ,דוסי      
זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ ,ןויזו תוזאפ      
םינבאה תרישק ,זוקינ תועירי/השבי הינבמ      
ךרוצל תודובעה רתי לכו לוחיכ ,הרישק תשרו      

 12,330.24   592.80    20.80 .טרפמבו תוינכותב טרופמכ ריקה עוציב ק"מ   
 12,330.24 דבוכ - םיכמות תוריק 10.20.12 כ"הס  

      
ת ו ר י ק ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  20.20.12 ק ר פ  ת ת       
ן י ו ז מ  ן ו ט ב -ר ד ג       
      
יופיח אלל ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     21.02.02.0010
,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע תודובע ללוכ .ןבא      
בגב ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז ,םירפת ,םיזקנ      
ךרוצל םישורדה םירמוחה תודובעה לכו ריקה      
הבוג .תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה עוציב      
עקרקה סלפממ מ"ס 021 דע ריקה      

625,329.90 1,382.25   452.40 .הכרדמ/יפוס ק"מ   
      
ןבאמ .מ"ס05 לש ללוכ יבועב רדג תוריק     21.02.02.0031
03-ב ןוטב גוס .לוחיכ ללוכ )תעקובמ("ימאח"      
תקיציו ריקה דוסיל הריפח ,ןויז ללוכ ריחמה      
מ"ס 52 דע םינפ וד יופיצ ,רזוח יולימ ,דוסיה      
,םירפת ,תוזאפ םע ןוטבמ ךרבדנ ,ינשה דצב      
סלפממ דדמייו מ"ס 06 דע ריקה הבוג ,םיזקנ      

 33,196.80   518.70    64.00 טרפ יפל לכה .הכרדמ/יפוס עקרק רטמ   
658,526.70 ןיוזמ ןוטב-רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20.12 כ"הס  

      
ש א ר  י כ ב ד נ ו  ם י י ו פ י ח  40.20.12 ק ר פ  ת ת       
)ג נ י פ ו ק (      
      
ללוכ ."ימאח" ןבאב ןוטבמ םיכמות תוריק יופיח     21.02.04.0015
,םינבא תרישק ,ןוגיע ,תנוולוגמ ןויז תשר      

178,524.00   256.50   696.00 .שרדנה לכו לוחיכ ר"מ   
      
      
      
      

178,524.00 40.20.12 קרפ תתב הרבעהל
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433/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     433 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

178,524.00 מהעברה      
      
      
דע בחורב "ימאח" ןבאמ )גניפוק( שאר יכבדנ     21.02.04.0040
ןבאה דוביע ,מ"ס 51 דע הארנ יבוע - מ"ס 05      
ןווגב לוחיכ ללוכ תוארנה תואפה לכב שיטלט      
לכירדאה תשירדו םיטרפ יפל לכה .ןבאה      

 22,610.00   113.05   200.00 רוטקורטסנוקהו רטמ   
201,134.00 )גניפוק( שאר יכבדנו םייופיח 40.20.12 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  60.20.12 ק ר פ  ת ת       
      

    494.00    23.75    20.80 .02-ב םוקמב 03-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  21.02.06.0005
      

 15,737.70    31.35   502.00 .03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  21.02.06.0010
 16,231.70 תונוש 60.20.12 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

888,222.64 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20.12 כ"הס  
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
434/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     434 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

8 ק ר פ  80.12 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80.12 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,תוכמותה ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
,םירוביח תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה      
,הכישמ לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס      
יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
.הזוחה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ     21.08.01.0036
4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 23 רטוקב      

     95.00     9.50    10.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"מ רטמ   
      
)E.P.D.H( ןליתאילופמ םייטסלפ תורוניצ      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     21.08.01.0048
יספ םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

  3,087.50    12.35   250.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
  3,182.50 10.80.12 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
435/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     435 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,182.50 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     21.08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  2,508.00    11.40   220.00 08.1.021. רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
יפלו 20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     21.08.01.0183
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 051 קמועו מ"ס      

  1,710.00 1,710.00     1.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     21.08.01.0258
מ"ס 04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  6,840.00    34.20   200.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
 14,240.50 10.80.12 קרפ תתב הרבעהל
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436/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     436 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,240.50 מהעברה      
      
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     21.08.01.0291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
רושיא תלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

  1,045.00   104.50    10.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה ק"מ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה      
רזעה ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     21.08.01.0369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

  6,688.00   608.00    11.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
תרטמה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     21.08.01.0495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      

    418.00   418.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה  
 22,391.50 1.8 קרפ 10.80.12 כ"הס  
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
437/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     437 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2.8 ק ר פ  20.80.12 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
חול ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
עורזל םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה      
םידומעה רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב      
      
יפלו 10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 06 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
םירזבא שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םישורדה םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב      
דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ הרואתה      
.רונתב      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     21.08.02.0039
ךרואב 720.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 26,647.50 2,422.50    11.00 'פמוק .'מ 5 וא 8.4  
      
      
      

 26,647.50 20.80.12 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

438/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     438 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 26,647.50 מהעברה      
      
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     21.08.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

  2,443.40   610.85     4.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      
תיביטרוקד וא/ו תננגוסמ )218 י"ת( עורז      
תמאתומ רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ היושע      
דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו דומעל      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה ףוגלו      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
.ןימזמה תשירדו םגד וא/ו טרפ יפל דומעה      

 29,090.90 2.8 קרפ 20.80.12 כ"הס  
      
3.8 ק ר פ  30.80.12 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םישגמ      
      
      
      
      
      
      
      

30.80.12 קרפ תתב הרבעהל          
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439/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     439 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיקדהמ ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
ע"ש וא IXEGOS תרצות 3CB -ו 2CB םגד      
ללוכ ,ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,רשואמ      
ירוביחלו טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ      
יבטוק וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה      
    CA01X2, AK01, רובע דרפנ חטבמ( יוסיכ  
תיבלו ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה      
      
יפלו 70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     21.08.03.0042

  2,612.50   237.50    11.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     21.08.03.0045

  1,216.00   304.00     4.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     21.08.03.0081

     85.50     8.55    10.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     21.08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

  8,930.00    44.65   200.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
הקראה      
      
      
      

 12,844.00 30.80.12 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

440/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     440 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,844.00 מהעברה      
      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
וטרופש תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
לכו םידומעל הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב      
עוציבל תושורדה תודובעה לכו םירמוחה      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה רוביח      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     21.08.03.0336

  4,940.00    24.70   200.00 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53 רטמ   
      
טוממ תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
עקרקב תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ      
ןוטב הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל      
    521B תשוחנמ הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל  
לית ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05      
תשרב הקראה לית וא ספא לית וא הקראה      
.העיבצו טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     21.08.03.0387
ןוטב תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3      
ללוכ מ"ס 06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט      

  1,518.10   759.05     2.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ  
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     21.08.03.0444
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

  2,225.85   202.35    11.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     21.08.03.0459
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

  2,529.85 2,529.85     1.00 'פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
      
      
      

 24,057.80 30.80.12 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

441/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     441 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 24,057.80 מהעברה      
      
      
למשח סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     21.08.03.0465
הדימב םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב      
תוניקתל קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו      
םאתהבו למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה      
םושיר תדועת תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל      
הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבו      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו  
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     21.08.03.0501

    577.60    57.76    10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     21.08.03.0504

    501.60    50.16    10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     21.08.03.0901
    ILAD/CLP הרואתה ףוג לע הטילשל  
PI-GID-MDS-NE תמגוד ILAD תרושקתב      
םירוביח ללוכ מ"עב קטלנא י"ע קוושמ      
םישרדנה רזעה ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח      

  4,389.00   399.00    11.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ 'חי   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     21.08.03.0902
תמגוד  הענה םרז ליבגמו רתי חתמ ןגמ רובע      
    044-SEM-NE מ"עב קטלנא י"ע קוושמ  
ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח םירוביח ללוכ      

  4,389.00   399.00    11.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ םישרדנה רזעה 'חי   
 34,865.00 3.8 קרפ 30.80.12 כ"הס  

      
4.8 ק ר פ  40.80.12 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
      

40.80.12 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

442/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     442 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
ללוכ הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
.T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
ילעב הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
יוניבה דרשמ רגאמב םימושרה הכמסה תדועת      
תנכדעתמה המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו      
.דרשמה רתאב      
      
תמגוד W93 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     21.08.04.0132
    M2 1 OLATI תרצותמ CEA י"ע קוושמה  
שרדנה לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש      

 20,377.50 1,852.50    11.00 .810.40.80 ףיעס יפל 'חי   
 20,377.50 4.8 קרפ 40.80.12 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

106,724.90 8 קרפ 80.12 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

443/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     443 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.12 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.12 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
,מ"ס 6 יבועב ,תובלתשמ םינבאב ףוציר     21.40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב םירוויעל ןומיס ןבא גוסמ      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

  1,605.12   133.76    12.00 .)ןבל ןווגב( דוסי ר"מ   
      
תובכש ןבאמ ,מ"ס 04 בחורב ,ףוציר ספ     21.40.01.9000
5 יבועב ,תדבועמו תרסונמ ,"ימר" תיעבט      
ללוכ ,דוביעה רחאל רתויב קדה םוקמב ,מ"ס      

  3,736.35   249.09    15.00 תוינכתה יפל ,ןוטב דוסי רטמ   
      
,החוטש ,תיעבט ,תובכש ןבאב ףוציר     21.40.01.9001
רתויב קדה םוקמב ,מ"ס 5 יבועב ,תינוגילופ      
'זב ןווגב תונוש תודימב ,דוביעה רחאל      
,טנמצ לוח וא לוחו טיט תבכש ללוכ ,בהבהצ      
םיקלח ויהי ןבאה ינפ דוביע .תוינכתה יפל      

 25,285.20   210.71   120.00 .תושיגנה ץעוי רושיא לבקל שי ,םישגנומו ר"מ   
      
תודימב ,תובכש ,תיעבט ןבאמ תוגרדמ     21.40.01.9009
תלבקלו המאתהל תותיס ללוכ ,מ"ס 33*51      
הארתה ספ תותיס ,קלח הכירד חטשמ      
ץעוי רושיא תלבק דע ,הנוש דוביעב      

 34,437.50   275.50   125.00 .תינכתה יפל ,ןויזו ןוטב דוסי ,תושיגנה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

 65,064.17 10.04.12 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

444/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     444 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 65,064.17 מהעברה      
      
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     21.40.01.9010
"תומר" ןבא 03% םע בולישב 2-ו 1 "ילוביט"      
תריחב יפל םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ לכב      
תרצות לכה ,)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה      
,טנמצ-לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םינווג בוליש ,םיקשיימ יולימ ,תיתשתה תנכה      
,תותשקב םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו      
לכה תועוצרבו םינטק םיחטשב ,לגועמב      

 46,550.00   133.00   350.00 תוינכתה יפלו טלפמוק ר"מ   
      
תודימב ,"תיתשק" תימורט ןג ןבא     21.40.01.9012
ט"קמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,02/05/01      

  7,182.00    51.30   140.00 .תוינכתה יפל  ע"וש וא "ןייטשרקא" ,0032 רטמ   
118,796.17 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.12 כ"הס  

      
ת ו ע ל ס מ  20.04.12 ק ר פ  ת ת       
      
'זב ןווגב ,תינבלמו החוטש ןבאמ ,העלסמ     21.40.02.9000
ללוכ ,06*001*001 םומינימ תודימב ,רופא      
טרפה יפלו ,תוינכטואיג תועירי ,הזר ןוטב      

 17,100.00   285.00    60.00 .סדנהמה תוינכתו ר"מ   
 17,100.00 תועלסמ 20.04.12 כ"הס  

      
ת ו ע י ר י  50.04.12 ק ר פ  ת ת       
      
הגורא אל תינכטואיג העירי הנקתהו הקפסא     21.40.05.9100
וא ןופוד תרצות DLOG XETNALP גוסמ      
תבכשל םיעצמה תבכש ןיב ,ע"וש      
העיריה לקשמ .קחשמה ינקתמב "תיניערגה"      
,ןרציה תוארוה יפל הנקתה .ר"מל 'ג 521      
יפלו חטשה יאנת יפל שרדיתש הרוצ לכב      
01 לש הפיפחב תווצק רוביח .הנקתה טרפ      

  1,282.50     8.55   150.00 .מ"ס ר"מ   
  1,282.50 תועירי 50.04.12 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

137,178.67 רתאה חותיפ 04.12 כ"הס  
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445/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     445 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.12 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14.12 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ב       
      
,םנודל ק"מ 02 -כ לש תומכב טסופמוק     21.41.01.0011

  2,850.00   142.50    20.00 .ר"מ 052 לעמ םיחטשל ק"מ   
      
תימוקמה המדאל תמאתומו תאבומ ןג תמדא     21.41.01.0013

 17,068.65    50.35   339.00 חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     21.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      

  3,705.27    10.93   339.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   
 23,623.92 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14.12 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.12 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

  1,140.00     9.50   120.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  21.41.02.0055
      

  5,310.50    12.35   430.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  21.41.02.0065
      

  3,724.00    13.30   280.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  21.41.02.0070
      

  6,080.00    19.00   320.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  21.41.02.0075
      

  6,412.50    23.75   270.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  21.41.02.0080
      

  1,596.00    26.60    60.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  21.41.02.0085
 24,263.00 20.14.12 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
446/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     446 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 24,263.00 מהעברה      
      
      

    969.00    16.15    60.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  21.41.02.0137
      

  1,425.00    47.50    30.00 . 61 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  21.41.02.0142
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     21.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

  8,265.00     5.70 1,450.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     21.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

    950.00     4.75   200.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  1,520.00    38.00    40.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  21.41.02.0160
      

    261.25    52.25     5.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  21.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

    855.00    28.50    30.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  21.41.02.0190
      

  2,565.00    42.75    60.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  21.41.02.0200
      

  4,512.50    90.25    50.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  21.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     21.41.02.0235

    427.50    42.75    10.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     21.41.02.0240

  3,990.00    66.50    60.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 002 וא 8" רטוקב .C.V.P לוורש     21.41.02.0245

    950.00    95.00    10.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     21.41.02.0255

  1,235.00   123.50    10.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     21.41.02.0265
רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ ללוכ      

    940.50   104.50     9.00 .ומוקמל ריטממה 'חי   
 53,128.75 20.14.12 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
447/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     447 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 53,128.75 מהעברה      
      
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     21.41.02.0270
היקשהה תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

  2,565.00    85.50    30.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
      

  1,482.00    38.00    39.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  21.41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     21.41.02.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

  5,365.60 5,365.60     1.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     21.41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  1,436.40   718.20     2.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     21.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  2,606.80   651.70     4.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     21.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  1,991.20   497.80     4.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     21.41.02.0390

  1,064.00   133.00     8.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
      
      
      

 69,639.75 20.14.12 קרפ תתב הרבעהל
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448/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     448 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 69,639.75 מהעברה      
      
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     21.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  7,600.00 3,800.00     2.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     21.41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  7,125.00 7,125.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
CD-61 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     21.41.02.0460
ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמ הנגה ןוראב      
ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ לע      

 11,400.00 11,400.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     21.41.02.0470

  3,657.50   332.50    11.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     21.41.02.0500

  1,881.00   313.50     6.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     21.41.02.0505

    665.00   332.50     2.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     21.41.02.0525

  1,187.50 1,187.50     1.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     21.41.02.0530

  1,567.50 1,567.50     1.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
104,723.25 2.14 קרפ 20.14.12 כ"הס  
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449/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     449 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.12 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנלו הליתשל עקרק תרשכה     21.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

  5,136.00     4.28 1,200.00 .םיינכמ םילכב ר"מ   
      
ויוקיק ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     21.41.03.0072
לבקל שי .חקפמה / ןנכתמה י"ע שרדנה      
ריחמה .אשדה רוקמ לע חקפמהמ רושיא      
םורט םישרדנה םילופיטה לכ תא ללוכ      
שאר ינשד ,עקרק יקיזמתרבדה - הליתש      
רחאל םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל      
ינושידו םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש      

  5,700.00    19.00   300.00 .הצרמה ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     21.41.03.0110

 54,720.00    15.20 3,600.00 רטיל 3 חפנב 'חי   
      
36 - עזג רטוק 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     21.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

 18,240.00   456.00    40.00 עקרקהמ 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     21.41.03.0280

  3,420.00     1.90 1,800.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
 87,216.00 תועיטנו ןוניג 30.14.12 כ"הס  

      
      
      

215,563.17 ןוניג תודובע 14.12 כ"הס  
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450/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     450 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.12 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ל י ש  10.24.12 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      
      
םגד ,)ירוביצ חטש( ןגב תוגהנתה טלש     21.42.01.9000
הקפסא ללוכ ,"תוער םיבכמ ןיעידומ תייריע"      
יפלו ןרציה תוארוה יפל ןוגיע ,דוסי ,הנקתהו      

  3,800.00 3,800.00     1.00 .תוינכתה 'חי   
  3,800.00 ןג טוליש 10.24.12 כ"הס  

      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.12 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
םגד ,מ"ס 07 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     21.42.02.9000
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  4,944.75 1,648.25     3.00 תוינכתה יפל ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 021 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     21.42.02.9001
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  8,730.50 1,746.10     5.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 071 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     21.42.02.9002
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 11,069.40 1,844.90     6.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
ירזיבא ללוכ ,תכתמו ץע "יתשק" לספס     21.42.02.9003
יפל ןוגיעו דוסי ,תנעשמ ,די ידעסמ ,רוביח      

  9,500.00 1,900.00     5.00 תוינכתה רטמ   
      
,רוביח ירזיבא ללוכ ,תכתמו ץע ,"רשי" לספס     21.42.02.9004

  5,700.00 1,425.00     4.00 תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי ,תנעשמ ,די ידעסמ רטמ   
      
      

 39,944.65 20.24.12 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

451/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     451 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 39,944.65 מהעברה      
      
      
םגד ץע ילספס םע ןוטבמ הבישי תכרעמ     21.42.02.9005
ללוכ ,"אכירא םחש" ,3071 ט"קמ ,"שרוח"      

 10,450.00 5,225.00     2.00 'פמוק תוינכתה יפל ןוגיע  
 50,394.65 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.12 כ"הס  

      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.12 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     21.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרציה תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

  3,260.40 1,086.80     3.00 תוינכתה יפלו 'חי   
      
שיגנ זרב םע ,םיזרב 2 ללוכ רוריק םע היזרב     21.42.04.9001
םגד ,םיקובקב יולימל זרב םעו םיכנל      

 12,359.50 12,359.50     1.00 "אכירא םחש" לש 3602 ט"קמ ,"ןואיש" 'חי   
 15,619.90 תויזרבו םינותפשא 40.24.12 כ"הס  

      
5.24 ק ר פ  50.24.12 ק ר פ  ת ת       
      
לש מ"מ 2-1  "תיניערג" גוסמ םידלי ןגל עצמ     21.42.05.0050

  2,667.60   333.45     8.00 .והשלכ יבועב ךרע הווש וא ידעלג רפכ ק"מ   
  2,667.60 5.24 קרפ 50.24.12 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ר פ  60.24.12 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,ץע תללצהו הדלפמ הלוגרפ     21.42.06.9000
ט"קמ "רומיטלוב" םגד ,מ"ס 012/052/002      
ןווגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 9162005      
תוארוה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל      

 83,619.00 9,291.00     9.00 .תוינכתהו ןרציה 'חי   
      
תרזעב הללצה ,תכתממ "תיתשק" הלוגרפ     21.42.06.9001
,הרישקהו רוביחה ירזיבא לכ ללוכ ,םיספטמ      

 34,200.00 1,900.00    18.00 תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי ר"מ   
117,819.00 תולוגרפ 60.24.12 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
452/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     452 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י נ פ ו א  י נ ק ת מ  70.24.12 ק ר פ  ת ת       
      
ךרואב ,םוינימולאמ "הלריפס" םיינפוא ןקתמ     21.42.07.9000
ללוכ "אכירא םחש" לש 4894 ט"קמ 'מ 22.1      

  3,078.00 1,539.00     2.00 תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיעו דוסי 'חי   
  3,078.00 םיינפוא ינקתמ 70.24.12 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

193,379.15 ץוח טוהיר 24.12 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
453/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     453 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.12 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.12 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     21.44.01.0080
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      

 21,113.75   168.91   125.00 טרפ יפל תוריקל רוביח רטמ   
      
מ"ס 54 הבוגב ,הייחמצל הנגה הקעמ     21.44.01.0090
רוניצמ ,רתויה לכל 'מ 5.1 לש תודש ךרואבו      
,מ"ס 1 יבועב ךלפו "5.1 רטוקב הדלפ      
ןטובמו ןגועמ ,רונתב םיעובצו םינוולוגמ      

 15,201.90   168.91    90.00 תוינכתה יפל ,עקרקב רטמ   
      
ןוולג ןוולוגמ ,מ"ס 021 הבוגב תכתמ הקעמ     21.44.01.9002
,תיטטס ורטקלא הקבאב ,רונתב עובצו םח      
,ע"וש וא "רובמט" לש roodtuo תמגודכ      
םינווג ללוכ( לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
הטזור ,םולהי חודיקב ןוגיע ללוכ )םיילאטמ      

 43,165.25   375.35   115.00 תוינכתה יפל ,דוסי וא תוקטלפ ,ןוגיעה יוסיכל רטמ   
 79,480.90 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.12 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  01.44.12 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     21.44.10.0010
,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו      

 39,657.75   327.75   121.00 .תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ רטמ   
 39,657.75 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 01.44.12 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

119,138.65 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.12 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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454/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     454 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15.12 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  20.15.12 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     21.51.02.0160

  1,927.50     2.57   750.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     21.51.02.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
וא ,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחיאתוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל      
הסירג/הריפחה יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      

 20,987.40    19.95 1,052.00 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי ק"מ   
 22,914.90 2.15 קרפ 20.15.12 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.12 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     21.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 21,731.25   115.90   187.50 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
 21,731.25 3.15 קרפ 30.15.12 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 44,646.15 15 קרפ 15.12 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

455/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     455 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
הדלפ תורוניצ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  75.12 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ב ו י ב  ת ר נ צ  20.75.12 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ גוס לכמ בויב יווק תחנהו הקפסא      
הביצח וא/ו םיינכמ םילכב הביצח וא/ו הריפח      
םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע םילבגומ      
תויתשת תייצח ,תויתשתל תוכימסב הדובע      
תויושרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו לעמ      
תויושר וא םיפוג םתוא לש חוקיפו      
      
קמוע לכבו ףוצר קצומ עלסב הביצח רובע      
ריחמל 51% הבוגב תפסות ןתנית .אוהש      
הרקב יאתו תורוניצ לש יסיסבה הדיחיה      
לש סוסיבה ץעוי לש בתכב רושיאב ל"נה      
.ש"בהשמ      
      
לכ ,הדש יתורש :םדוקה ףיעסל ךשמה      
תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה      
תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב      
יולימ ,בויב בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח      
,תובכש קודיה ,יטרדנטסה טרפה פ"ערזוח      
יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו םיחפסה לכ      
יללכה טרפמב 75 קרפ      
      
שגדומ .יטרדנטסה טרפה יפל ויהי הרקב יאת      
הביצח וא/ו הריפח ללוכ הרקב יאת ריחמש      
דע רזוח יולימ , םיידיב או/ו םיינכמ םילכב      
הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
,הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב שיבכ      
יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא/ו הדירי יבלש      
החוש ירבחמ תוברל החונמ יחטשמו םייניב      
      
לש הרקמב )הדידמה ינפוא( ףיעסל תפסותב      
ינפמ" הרדגהה םייק שיבכב בויב וק תחנה      
טלפסאה ינפמ איה "עקרקה      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.75.12 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

456/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     456 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
הדלפ תורוניצ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכב ןלבקל םימולשתב לפכ ויהי אלש שגדומ      
ביויב ירוביח לוטיב וא תוירבחתהל עגונה      
דחא םעפ היהי םולשתה ,םייק הרקב אתב      
וא תוסינכה רפסמל רשק אלל אתל דבלב      
הרקמב ןכל תולטבתמ וא תופסוותמש תואיצי      
ותואב םירוביח לוטיבו םירוביח תפסוה לש      
רטוקה פ"ע דבלב דחא תורבחתה םלושי את      
.רתויב לודגה      
      
-"םימולשתב לפכ" םדוקה ףיעסל ךשמהב      
רבעמ םייק בויב וק לע הרקב את לש הרקמב      
םוש םלושי אל בויב וק לע את ןיגב תפסותל      
.אתל תורבחתה      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמלו קחרמ לכל      
קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
      
תא  םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה לכ      
תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה םירתיהו      
לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת  תוברל םתומלשב      
מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש יפכ ךכמ עמתשמה      
שיבכל דומצה םינקתמו םיווק תחנה רשפאל      
תיתשת לכ וא/ו םימייק םינבמ וא/ו םייק      
תוחיטב יללכ לע הרימש ךות תרחא      
.םתוביציו      
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
ינפל,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
םולשת,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה      
ןלבקהו םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב      
םושיר ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל      
הדובעה ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב      
העצוב      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמה      
.'וכו תרבגומ החטבא      
      
      
      

20.75.12 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

457/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     457 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
הדלפ תורוניצ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הסכמ םע "66 למרכ" םגד החושל הסכמ     21.57.02.9000
,תוינכתה יפל ,ףוצירב יולימל ,הקוצי תכתמ      

  5,168.00 1,033.60     5.00 ע"וש וא "ןמפלוו" תרבח לש 'חי   
  5,168.00 םירזיבאו בויב תרנצ 20.75.12 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  5,168.00 הדלפ תורוניצ 75.12 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

458/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     458 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

718 פ"צש 12 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.12 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.12 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     21.90.01.0001

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 19,000.00 םיצע תרואת 10.09.12 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,000.00 םיצע תרואת 09.12 כ"הס  
1,729,021.33 718 פ"צש 12 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
459/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     459 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

818 פ"צש 22 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.22 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.22 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     22.40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

  2,675.20   133.76    20.00 .)ןבל ןווגב( דוסי ר"מ   
      
תובכש ןבאמ ,מ"ס 04 בחורב ,ףוציר ספ     22.40.01.9000
5 יבועב ,תדבועמו תרסונמ ,"ימר" תיעבט      
ללוכ ,דוביעה רחאל רתויב קדה םוקמב ,מ"ס      

  4,981.80   249.09    20.00 תוינכתה יפל ,ןוטב דוסי רטמ   
      
,תיעבט ,החוטש ,תובכש ןבאב ףוציר     22.40.01.9001
,רתויב קדה םוקמב ,מ"ס 5 יבועב ,תינוגילופ      
תבכש ללוכ ,בהבהצ 'זב ןווגב תונוש תודימב      
דוביע .תוינכתה יפל ,טנמצ לוח וא לוחו טיט      
לבקל שי ,םישגנומו םיקלח ויהי ןבאה ינפ      

 15,803.25   210.71    75.00 .תושיגנה ץעוי רושיא ר"מ   
      
תודימב ,תובכש ,תיעבט ןבאמ תוגרדמ     22.40.01.9009
תלבקלו המאתהל תותיס ללוכ ,מ"ס 33*51      
הארתה ספ תותיס ,קלח הכירד חטשמ      
ץעוי רושיא תלבק דע ,הנוש דוביעב      

 33,060.00   275.50   120.00 .תינכתה יפל ,ןויזו ןוטב דוסי ,תושיגנה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

 56,520.25 10.04.22 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

460/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     460 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

818 פ"צש 22 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 56,520.25 מהעברה      
      
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     22.40.01.9010
"תומר" ןבא 03% םע בולישב 2-ו 1 "ילוביט"      
תריחב יפל םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ לכב      
תרצות לכה ,)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה      
,טנמצ-לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םינווג בוליש ,םיקשיימ יולימ ,תיתשתה תנכה      
,תותשקב םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו      
לכה תועוצרבו םינטק םיחטשב ,לגועמב      

 55,860.00   133.00   420.00 תוינכתה יפלו טלפמוק ר"מ   
      
תודימב ,"תיתשק" תימורט ןג ןבא     22.40.01.9012
ט"קמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,02/05/01      

  8,464.50    51.30   165.00 .תוינכתה יפל  ע"וש וא "ןייטשרקא" ,0032 רטמ   
      
תרסונמ "ימאח" תיעבט ןבאמ הבישי תוגרדמ     22.40.01.9013
םסמסומ דוביעב ןוילע בשומ ,תינדי תדבועמו      
תודימב ,הזבוט )םור( תיזחו ינוויכ-וד ,ןידע      
ללוכ ,מ"ס 54-04 הבוגב ,'מ 5.0 בחורב      
יפל ןיוזמ ןוטב דוסי ,שרדנכ תויזפרט םינבא      

 33,250.00   665.00    50.00 תוינכתה רטמ   
      
גוס ,ץעמ )יעבט ליבש( תבכר ינדאמ תוגרדמ     22.40.01.9028
ללוכ ,'מ 6.1 בחורב מ"ס 51/52 ךתחב 'א      
ןוגיעהו רוביחה יטנמלא לכו ןוטב דוסי ,ןוגיע      

  3,420.00   171.00    20.00 תוינכתה יפל רטמ   
      
םומינימ תודימב תיעבט טקל ןבא םוחית ןבא     22.40.01.9032
)ןבאל הדומצ ןבא( 05/05/05-03/03/03      
טנמצ םע לוחיכ ,תכתמ ץוק ,ןוטב דוסי ללוכ      
ליבש( תוינכתה יפל החנהו הקפסה ,ןבל      

 14,250.00   190.00    75.00 )יעבט רטמ   
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     22.40.01.9037
לכב "תומר" ןבא 03% םע בולישב "ונאברוא"      
תריחב יפל םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ      
תרצות לכה ,)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה      
,טנמצ-לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םינווג בוליש ,םיקשיימ יולימ ,תיתשתה תנכה      
,תותשקב םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו      
לכה תועוצרבו םינטק םיחטשב ,לגועמב      

293,930.00   226.10 1,300.00 תוינכתה יפלו טלפמוק ר"מ   
      

465,694.75 10.04.22 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

461/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     461 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

818 פ"צש 22 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

465,694.75 מהעברה      
      
      
תרסונמ "ימאח" תיעבט ןבאמ הבישי תוגרדמ     22.40.01.9061
םסמסומ דוביעב ןוילע בשומ ,תינדי תדבועמו      
תודימב ,הזבוט )םור( תיזחו ינוויכ-וד ,ןידע      
םינבא ללוכ ,מ"ס 54-04 הבוגב ,'מ 1 בחורב      
יפל ןיוזמ ןוטב דוסי ,שרדנכ תויזפרט      

 66,500.00   950.00    70.00 תוינכתה ר"מ   
532,194.75 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.22 כ"הס  

      
ת ו ע ל ס מ  20.04.22 ק ר פ  ת ת       
      
'זב ןווגב ,תינבלמו החוטש ןבאמ ,העלסמ     22.40.02.9000
ללוכ ,06*001*001 םומינימ תודימב ,רופא      
טרפה יפלו ,תוינכטואיג תועירי ,הזר ןוטב      

  5,700.00   285.00    20.00 .סדנהמה תוינכתו ר"מ   
  5,700.00 תועלסמ 20.04.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

537,894.75 רתאה חותיפ 04.22 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
462/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     462 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

818 פ"צש 22 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.22 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14.22 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ב       
      
,םנודל ק"מ 02 -כ לש תומכב טסופמוק     22.41.01.0011

  7,125.00   142.50    50.00 .ר"מ 052 לעמ םיחטשל ק"מ   
      
"ץעל חתפ"כ םשוימה ,תכתממ הדרפה ספ     22.41.01.9037
ןגועמ ,ףוצירה ינפ םע סלופמ 'מ 5.1 רטוקב      

  8,550.00    47.50   180.00 תוינכתה יפל לכה ,ןוטב תרוגחל רטמ   
 15,675.00 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14.22 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.22 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

    285.00     9.50    30.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  22.41.02.0055
      

  5,557.50    12.35   450.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  22.41.02.0065
      

  3,458.00    13.30   260.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  22.41.02.0070
      

  4,940.00    19.00   260.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  22.41.02.0075
      

  4,512.50    23.75   190.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  22.41.02.0080
      

    969.00    16.15    60.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  22.41.02.0137
      

    760.00    38.00    20.00 . 61 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  22.41.02.0141
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     22.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

 20,520.00     5.70 3,600.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
      
      
      

 41,002.00 20.14.22 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

463/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     463 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

818 פ"צש 22 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 41,002.00 מהעברה      
      
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     22.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

    950.00     4.75   200.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  2,850.00    38.00    75.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  22.41.02.0160
      

    156.75    52.25     3.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  22.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

    285.00    28.50    10.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  22.41.02.0190
      

  4,488.75    42.75   105.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  22.41.02.0200
      

  3,610.00    90.25    40.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  22.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     22.41.02.0235

    427.50    42.75    10.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     22.41.02.0240

  2,660.00    66.50    40.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     22.41.02.0255

    617.50   123.50     5.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     22.41.02.0265
רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ ללוכ      

    522.50   104.50     5.00 .ומוקמל ריטממה 'חי   
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     22.41.02.0270
היקשהה תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

  1,710.00    85.50    20.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
      

    950.00    38.00    25.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  22.41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      

 60,230.00 20.14.22 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

464/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     464 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

818 פ"צש 22 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 60,230.00 מהעברה      
      
      
הרטמהו ףוטפטל 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     22.41.02.0315
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמינש,רטמורדיה      
תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש/י.ר.א      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו דוקיפ ימל      

  4,312.05 4,312.05     1.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ גוסמ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     22.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  3,258.50   651.70     5.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     22.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

    995.60   497.80     2.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     22.41.02.0390

    665.00   133.00     5.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     22.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  3,800.00 3,800.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2/1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     22.41.02.0425
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 1      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  5,700.00 5,700.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
      
      
      
      
      

 78,961.15 20.14.22 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

465/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     465 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

818 פ"צש 22 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 78,961.15 מהעברה      
      
      
תרצות  CD-8 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     22.41.02.0455
,ןעטמ ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ      
את ןיפולחל וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ      
ןוראב ,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
לע הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה      
רושיא ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     22.41.02.0470

  2,660.00   332.50     8.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     22.41.02.0500

  1,881.00   313.50     6.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     22.41.02.0505

    665.00   332.50     2.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     22.41.02.0525

  2,375.00 1,187.50     2.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     22.41.02.0530

  3,135.00 1,567.50     2.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
 99,177.15 2.14 קרפ 20.14.22 כ"הס  

      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.22 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
ויולימו רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
1-ל תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב      
.הנש      

30.14.22 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

466/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     466 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

818 פ"צש 22 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
שירח ללוכ ,העיטנלו הליתשל עקרק תרשכה     22.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

 10,700.00     4.28 2,500.00 .םיינכמ םילכב ר"מ   
      
ויוקיק ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     22.41.03.0072
לבקל שי .חקפמה / ןנכתמה י"ע שרדנה      
ריחמה .אשדה רוקמ לע חקפמהמ רושיא      
םורט םישרדנה םילופיטה לכ תא ללוכ      
שאר ינשד ,עקרק יקיזמתרבדה - הליתש      
רחאל םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל      
ינושידו םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש      

  4,845.00    19.00   255.00 .הצרמה ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     22.41.03.0110

109,440.00    15.20 7,200.00 רטיל 3 חפנב 'חי   
      
- 5.8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     22.41.03.0167
הלעמב מ"ס 02 דודמ  :מ"מ 05 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ ,הפיו      

 11,970.00   399.00    30.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
36 - עזג רטוק 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     22.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

 20,520.00   456.00    45.00 עקרקהמ 'חי   
      
,ןולא( 5.8 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     22.41.03.0195

  4,560.00   152.00    30.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     22.41.03.0280

  4,750.00     1.90 2,500.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
166,785.00 תועיטנו ןוניג 30.14.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

281,637.15 ןוניג תודובע 14.22 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

467/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     467 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

818 פ"צש 22 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.22 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ל י ש  10.24.22 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      
      
םגד ,)ירוביצ חטש( ןגב תוגהנתה טלש     22.42.01.9000
הקפסא ללוכ ,"תוער םיבכמ ןיעידומ תייריע"      
יפלו ןרציה תוארוה יפל ןוגיע ,דוסי ,הנקתהו      

  3,800.00 3,800.00     1.00 .תוינכתה 'חי   
  3,800.00 ןג טוליש 10.24.22 כ"הס  

      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.22 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
םגד ,מ"ס 07 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     22.42.02.9000
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  4,944.75 1,648.25     3.00 תוינכתה יפל ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 021 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     22.42.02.9001
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  8,730.50 1,746.10     5.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 071 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     22.42.02.9002
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 11,069.40 1,844.90     6.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ץע ילספס םע ןוטבמ הבישי תכרעמ     22.42.02.9005
ללוכ ,"אכירא םחש" ,3071 ט"קמ ,"שרוח"      

 31,350.00 5,225.00     6.00 'פמוק תוינכתה יפל ןוגיע  
      
      
      
      
      

 56,094.65 20.24.22 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

468/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     468 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

818 פ"צש 22 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 56,094.65 מהעברה      
      
      
םגד ,'מ 6.2 ינוציח רטוקב ,ץעו ןוטב לספס     22.42.02.9015
םחש" תרבח לש ,3051 ט"קמ ,"עטנ תגורע"      
יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,ע"וש וא "אכירא      

116,375.00 11,637.50    10.00 .ןרציהו תוינכתה 'חי   
      
ט"קמ ,חונ םגד ,תכתממ הבישי תכרעמ     22.42.02.9030
וא "תוישעת בגש.םא.יא" תרבח ,5701      
ללוכ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,ע"וש      
יפל ןוגיע ,הלבוה ,הבישי תוכרעמ ןיב רושרש      

  6,840.00 1,140.00     6.00 .תוינכתהו ןרציה 'חי   
      
ט"קמ ,חונ םגד ,תכתממ הבישי תכרעמ     22.42.02.9031
וא "תוישעת בגש.םא.יא" תרבח ,2801      
ללוכ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,ע"וש      
יפל ןוגיע ,הלבוה ,הבישי תוכרעמ ןיב רושרש      

 13,300.00 1,330.00    10.00 .תוינכתהו ןרציה 'חי   
      
,1801 ט"קמ ,חונ םגד ,תכתממ ןותפשא     22.42.02.9032
ןווגב ,ע"וש וא "תוישעת בגש.םא.יא" תרבח      
ןווגב לקוצ ,הסכמ ללוכ ,לכירדאה תריחב יפל      

  3,420.00   570.00     6.00 .תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיעו הלבוה ,ןותפשאה 'חי   
      
ט"קמ ,"חונ" םגד ,יבשומ תלת תכתמ לספס     22.42.02.9035
וא "תוישעת בגש.םא.יא" תרבח ,4701      
ללוכ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,ע"וש      

  5,130.00   855.00     6.00 .תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיע ,הלבוה 'חי   
      
ט"קמ ,"חונ" םגד ,יבשומ וד תכתמ לספס     22.42.02.9036
וא "תוישעת בגש.םא.יא" תרבח ,1701      
ללוכ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,ע"וש      

  4,275.00   712.50     6.00 .תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיע ,הלבוה 'חי   
205,434.65 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.22 כ"הס  

      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.22 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     22.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרציה תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

  5,434.00 1,086.80     5.00 תוינכתה יפלו 'חי   
      
      

  5,434.00 40.24.22 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

469/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     469 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

818 פ"צש 22 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,434.00 מהעברה      
      
      
שיגנ זרב םע ,םיזרב 2 ללוכ רוריק םע היזרב     22.42.04.9001
םגד ,םיקובקב יולימל זרב םעו םיכנל      

 12,359.50 12,359.50     1.00 "אכירא םחש" לש 3602 ט"קמ ,"ןואיש" 'חי   
 17,793.50 תויזרבו םינותפשא 40.24.22 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ר פ  60.24.22 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,ץע תללצהו הדלפמ הלוגרפ     22.42.06.9000
ט"קמ "רומיטלוב" םגד ,מ"ס 012/052/002      
ןווגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 9162005      
תוארוה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל      

 92,910.00 9,291.00    10.00 .תוינכתהו ןרציה 'חי   
 92,910.00 תולוגרפ 60.24.22 כ"הס  

      
ם י י נ פ ו א  י נ ק ת מ  70.24.22 ק ר פ  ת ת       
      
ךרואב ,םוינימולאמ "הלריפס" םיינפוא ןקתמ     22.42.07.9000
ללוכ "אכירא םחש" לש 4894 ט"קמ 'מ 22.1      

  3,078.00 1,539.00     2.00 .תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיעו דוסי 'חי   
  3,078.00 םיינפוא ינקתמ 70.24.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

323,016.15 ץוח טוהיר 24.22 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

470/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     470 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

818 פ"צש 22 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.22 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.22 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
ןוולוגמ ,מ"מ 04 רטוקב רוניצמ די זחאמ     22.44.01.0080
'מ 5.1 לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו      
רוביח וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל      

 27,025.60   168.91   160.00 תוינכתה יפל תוריקל רטמ   
      
מ"ס 54 הבוגב ,הייחמצל הנגה הקעמ     22.44.01.0090
רוניצמ ,רתויה לכל 'מ 5.1 לש תודש ךרואבו      
,מ"ס 1 יבועב ךלפו "5.1 רטוקב הדלפ      
ןטובמו ןגועמ ,רונתב םיעובצו םינוולוגמ      

 16,891.00   168.91   100.00 תוינכתה יפל ,עקרקב רטמ   
 43,916.60 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 43,916.60 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.22 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
471/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     471 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

818 פ"צש 22 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.22 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.22 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     22.90.01.0001

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 19,000.00 םיצע תרואת 10.09.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,000.00 םיצע תרואת 09.22 כ"הס  
1,205,464.65 818 פ"צש 22 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
472/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     472 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

328 רבעמ 32 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

8 ק ר פ  80.32 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80.32 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,תוכמותה ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
,םירוביח תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה      
,הכישמ לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס      
יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
.הזוחה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ     23.08.01.0036
4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 23 רטוקב      

    190.00     9.50    20.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"מ רטמ   
      
)E.P.D.H( ןליתאילופמ םייטסלפ תורוניצ      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     23.08.01.0048
יספ םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

  4,940.00    12.35   400.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
  5,130.00 10.80.32 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
473/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     473 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

328 רבעמ 32 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,130.00 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     23.08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  1,710.00    11.40   150.00 08.1.021. רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
יפלו 20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     23.08.01.0171
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

  3,021.00 1,510.50     2.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     23.08.01.0258
מ"ס 04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  4,788.00    34.20   140.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
 14,649.00 10.80.32 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
474/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     474 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

328 רבעמ 32 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,649.00 מהעברה      
      
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     23.08.01.0291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
רושיא תלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

  1,045.00   104.50    10.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה ק"מ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה      
רזעה ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     23.08.01.0369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

  4,864.00   608.00     8.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
תרטמה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     23.08.01.0495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      

    418.00   418.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה  
 20,976.00 1.8 קרפ 10.80.32 כ"הס  

      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
475/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     475 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

328 רבעמ 32 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2.8 ק ר פ  20.80.32 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
חול ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
עורזל םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה      
םידומעה רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב      
      
יפלו 10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 06 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
םירזבא שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םישורדה םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב      
דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ הרואתה      
.רונתב      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     23.08.02.0039
ךרואב 720.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 19,380.00 2,422.50     8.00 'פמוק .'מ 5 וא 8.4  
      
      
      

 19,380.00 20.80.32 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

476/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     476 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

328 רבעמ 32 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 19,380.00 מהעברה      
      
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     23.08.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

  1,832.55   610.85     3.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      
תיביטרוקד וא/ו תננגוסמ )218 י"ת( עורז      
תמאתומ רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ היושע      
דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו דומעל      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה ףוגלו      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
.ןימזמה תשירדו םגד וא/ו טרפ יפל דומעה      

 21,212.55 2.8 קרפ 20.80.32 כ"הס  
      
3.8 ק ר פ  30.80.32 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םישגמ      
      
      
      
      
      
      
      

30.80.32 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

477/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     477 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

328 רבעמ 32 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיקדהמ ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
ע"ש וא IXEGOS תרצות 3CB -ו 2CB םגד      
ללוכ ,ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,רשואמ      
ירוביחלו טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ      
יבטוק וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה      
    CA01X2, AK01, רובע דרפנ חטבמ( יוסיכ  
תיבלו ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה      
      
יפלו 70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     23.08.03.0042

  1,900.00   237.50     8.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     23.08.03.0045

    912.00   304.00     3.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     23.08.03.0081

    171.00     8.55    20.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     23.08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

  6,697.50    44.65   150.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
הקראה      
      
      
      

  9,680.50 30.80.32 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

478/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     478 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

328 רבעמ 32 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,680.50 מהעברה      
      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
וטרופש תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
לכו םידומעל הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב      
עוציבל תושורדה תודובעה לכו םירמוחה      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה רוביח      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     23.08.03.0336

  3,705.00    24.70   150.00 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53 רטמ   
      
טוממ תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
עקרקב תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ      
ןוטב הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל      
    521B תשוחנמ הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל  
לית ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05      
תשרב הקראה לית וא ספא לית וא הקראה      
.העיבצו טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     23.08.03.0387
ןוטב תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3      
ללוכ מ"ס 06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט      

    759.05   759.05     1.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ  
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     23.08.03.0444
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

  1,618.80   202.35     8.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     23.08.03.0459
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

  2,529.85 2,529.85     1.00 'פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
      
      
      

 18,293.20 30.80.32 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

479/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     479 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

328 רבעמ 32 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 18,293.20 מהעברה      
      
      
למשח סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     23.08.03.0465
הדימב םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב      
תוניקתל קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו      
םאתהבו למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה      
םושיר תדועת תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל      
הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבו      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו  
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     23.08.03.0501

    577.60    57.76    10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     23.08.03.0504

    501.60    50.16    10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     23.08.03.0901
    ILAD/CLP הרואתה ףוג לע הטילשל  
PI-GID-MDS-NE תמגוד ILAD תרושקתב      
םירוביח ללוכ מ"עב קטלנא י"ע קוושמ      
םישרדנה רזעה ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח      

  3,192.00   399.00     8.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ 'חי   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     23.08.03.0902
תמגוד  הענה םרז ליבגמו רתי חתמ ןגמ רובע      
    044-SEM-NE מ"עב קטלנא י"ע קוושמ  
ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח םירוביח ללוכ      

  3,192.00   399.00     8.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ םישרדנה רזעה 'חי   
 26,706.40 3.8 קרפ 30.80.32 כ"הס  

      
4.8 ק ר פ  40.80.32 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
      

40.80.32 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

480/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     480 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

328 רבעמ 32 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
ללוכ הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
.T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
ילעב הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
יוניבה דרשמ רגאמב םימושרה הכמסה תדועת      
תנכדעתמה המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו      
.דרשמה רתאב      
      
תמגוד W93 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     23.08.04.0132
    M2 1 OLATI תרצותמ CEA י"ע קוושמה  
שרדנה לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש      

 14,820.00 1,852.50     8.00 .810.40.80 ףיעס יפל 'חי   
 14,820.00 4.8 קרפ 40.80.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 83,714.95 8 קרפ 80.32 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

481/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     481 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

328 רבעמ 32 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.32 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.32 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
תחתמו תוכרדמ ,םיליבשל 03-ב ןוטב חטשמ     23.40.01.0050
,מ"ס01 יבועב רתאב קוצי ,קחשמ ינקתמל      
02/02 לכ 8 רטוק תכתורמ לזרב  תשר ללוכ      
תוברל קורס ןוטבה ינפ תקלחהו מ"ס      

 18,939.00   126.26   150.00 .םיקשימ ר"מ   
      
,מ"ס 6 יבועב ,תובלתשמ םינבאב ףוציר     23.40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב םירוויעל ןומיס ןבא גוסמ      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

  1,337.60   133.76    10.00 .)ןבל ןווגב( דוסי ר"מ   
      
תובכש ןבאמ ,מ"ס 04 בחורב ,ףוציר ספ     23.40.01.9000
5 יבועב ,תדבועמו תרסונמ ,"ימר" תיעבט      
ללוכ ,דוביעה רחאל רתויב קדה םוקמב ,מ"ס      

  2,989.08   249.09    12.00 תוינכתה יפל ,ןוטב דוסי רטמ   
      
,החוטש ,תיעבט ,תובכש ןבאב ףוציר     23.40.01.9001
רתויב קדה םוקמב ,מ"ס 5 יבועב ,תינוגילופ      
'זב ןווגב תונוש תודימב ,דוביעה רחאל      
,טנמצ לוח וא לוחו טיט תבכש ללוכ ,בהבהצ      
םיקלח ויהי ןבאה ינפ דוביע .תוינכתה יפל      

 21,071.00   210.71   100.00 .תושיגנה ץעוי רושיא לבקל שי ,םישגנומו ר"מ   
      
תודימב ,תובכש ,תיעבט ןבאמ תוגרדמ     23.40.01.9009
תלבקלו המאתהל תותיס ללוכ ,מ"ס 33*51      
הארתה ספ תותיס ,קלח הכירד חטשמ      
ץעוי רושיא תלבק דע ,הנוש דוביעב      

  4,132.50   275.50    15.00 .תינכתה יפל ,ןויזו ןוטב דוסי ,תושיגנה רטמ   
      

 48,469.18 10.04.32 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

482/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     482 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

328 רבעמ 32 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 48,469.18 מהעברה      
      
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     23.40.01.9010
"תומר" ןבא 03% םע בולישב 2-ו 1 "ילוביט"      
תריחב יפל םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ לכב      
תרצות לכה ,)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה      
,טנמצ-לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םינווג בוליש ,םיקשיימ יולימ ,תיתשתה תנכה      
,תותשקב םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו      
לכה תועוצרבו םינטק םיחטשב ,לגועמב      

 50,141.00   133.00   377.00 תוינכתה יפלו טלפמוק ר"מ   
      
תודימב ,"תיתשק" תימורט ןג ןבא     23.40.01.9012
ט"קמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,02/05/01      

 15,390.00    51.30   300.00 .תוינכתה יפל  ע"וש וא "ןייטשרקא" ,0032 רטמ   
114,000.18 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.32 כ"הס  

      
ת ו ע ל ס מ  20.04.32 ק ר פ  ת ת       
      
'זב ןווגב ,תינבלמו החוטש ןבאמ ,העלסמ     23.40.02.9000
ללוכ ,06*001*001 םומינימ תודימב ,רופא      
טרפה יפלו ,תוינכטואיג תועירי ,הזר ןוטב      

  7,125.00   285.00    25.00 .סדנהמה תוינכתו ר"מ   
  7,125.00 תועלסמ 20.04.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

121,125.18 רתאה חותיפ 04.32 כ"הס  
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483/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     483 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

328 רבעמ 32 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.32 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14.32 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ב       
      
,םנודל ק"מ 02 -כ לש תומכב טסופמוק     23.41.01.0011

 10,830.00   142.50    76.00 .ר"מ 052 לעמ םיחטשל ק"מ   
      
תימוקמה המדאל תמאתומו תאבומ ןג תמדא     23.41.01.0013

 57,399.00    50.35 1,140.00 חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     23.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      

 12,460.20    10.93 1,140.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   
 80,689.20 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14.32 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.32 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

    285.00     9.50    30.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  23.41.02.0055
      

  6,916.00    12.35   560.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  23.41.02.0065
      

  1,862.00    13.30   140.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  23.41.02.0070
      

  2,090.00    19.00   110.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  23.41.02.0075
      

  1,900.00    23.75    80.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  23.41.02.0080
      

  1,330.00    26.60    50.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  23.41.02.0085
 14,383.00 20.14.32 קרפ תתב הרבעהל
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484/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     484 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

328 רבעמ 32 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,383.00 מהעברה      
      
      

    969.00    16.15    60.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  23.41.02.0137
      

  1,425.00    47.50    30.00 . 61 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  23.41.02.0142
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     23.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

 10,830.00     5.70 1,900.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     23.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

    950.00     4.75   200.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  1,824.00    38.00    48.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  23.41.02.0160
      

    261.25    52.25     5.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  23.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

    285.00    28.50    10.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  23.41.02.0190
      

  1,282.50    42.75    30.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  23.41.02.0200
      

  4,512.50    90.25    50.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  23.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     23.41.02.0235

    427.50    42.75    10.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     23.41.02.0240

  1,330.00    66.50    20.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 002 וא 8" רטוקב .C.V.P לוורש     23.41.02.0245

    950.00    95.00    10.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     23.41.02.0255

  1,235.00   123.50    10.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     23.41.02.0270
היקשהה תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

  1,710.00    85.50    20.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
 42,374.75 20.14.32 קרפ תתב הרבעהל
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485/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     485 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

328 רבעמ 32 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 42,374.75 מהעברה      
      
      

    760.00    38.00    20.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  23.41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     23.41.02.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

  5,365.60 5,365.60     1.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     23.41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  1,436.40   718.20     2.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     23.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  3,910.20   651.70     6.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     23.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  1,991.20   497.80     4.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     23.41.02.0390

  1,064.00   133.00     8.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     23.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  7,600.00 3,800.00     2.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      

 64,502.15 20.14.32 קרפ תתב הרבעהל
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486/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     486 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

328 רבעמ 32 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 64,502.15 מהעברה      
      
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     23.41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  7,125.00 7,125.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
CD-61 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     23.41.02.0460
ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמ הנגה ןוראב      
ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ לע      

 11,400.00 11,400.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     23.41.02.0470

  3,990.00   332.50    12.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     23.41.02.0500

  2,821.50   313.50     9.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     23.41.02.0505

    332.50   332.50     1.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     23.41.02.0525

  1,187.50 1,187.50     1.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     23.41.02.0530

  1,567.50 1,567.50     1.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
 92,926.15 2.14 קרפ 20.14.32 כ"הס  
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487/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     487 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

328 רבעמ 32 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.32 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנלו הליתשל עקרק תרשכה     23.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

 16,264.00     4.28 3,800.00 .םיינכמ םילכב ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     23.41.03.0110

182,400.00    15.20 12,000.00 רטיל 3 חפנב 'חי   
      
- 5.8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     23.41.03.0167
הלעמב מ"ס 02 דודמ  :מ"מ 05 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ ,הפיו      

  5,586.00   399.00    14.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
36 - עזג רטוק 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     23.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

 14,592.00   456.00    32.00 עקרקהמ 'חי   
      
,ןולא( 5.8 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     23.41.03.0195

  2,128.00   152.00    14.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     23.41.03.0280

  7,220.00     1.90 3,800.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
228,190.00 תועיטנו ןוניג 30.14.32 כ"הס  

      
      
      

401,805.35 ןוניג תודובע 14.32 כ"הס  
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488/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     488 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

328 רבעמ 32 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.32 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ל י ש  10.24.32 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      
      
םגד ,)ירוביצ חטש( ןגב תוגהנתה טלש     23.42.01.9000
הקפסא ללוכ ,"תוער םיבכמ ןיעידומ תייריע"      
יפלו ןרציה תוארוה יפל ןוגיע ,דוסי ,הנקתהו      

  3,800.00 3,800.00     1.00 .תוינכתה 'חי   
  3,800.00 ןג טוליש 10.24.32 כ"הס  

      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.32 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
םגד ,מ"ס 07 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     23.42.02.9000
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  4,944.75 1,648.25     3.00 תוינכתה יפל ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 021 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     23.42.02.9001
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  3,492.20 1,746.10     2.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 071 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     23.42.02.9002
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  9,224.50 1,844.90     5.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
 17,661.45 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.32 כ"הס  
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
489/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     489 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

328 רבעמ 32 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.32 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     23.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרציה תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

  2,173.60 1,086.80     2.00 תוינכתה יפלו 'חי   
  2,173.60 תויזרבו םינותפשא 40.24.32 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ר פ  60.24.32 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,ץע תללצהו הדלפמ הלוגרפ     23.42.06.9000
ט"קמ "רומיטלוב" םגד ,מ"ס 012/052/002      
ןווגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 9162005      
תוארוה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל      

 55,746.00 9,291.00     6.00 .תוינכתהו ןרציה 'חי   
 55,746.00 תולוגרפ 60.24.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 79,381.05 ץוח טוהיר 24.32 כ"הס  
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

490/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     490 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

328 רבעמ 32 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.32 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.32 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     23.44.01.0080
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      

  2,533.65   168.91    15.00 טרפ יפל תוריקל רוביח רטמ   
      
מ"ס 54 הבוגב ,הייחמצל הנגה הקעמ     23.44.01.0090
רוניצמ ,רתויה לכל 'מ 5.1 לש תודש ךרואבו      
,מ"ס 1 יבועב ךלפו "5.1 רטוקב הדלפ      
ןטובמו ןגועמ ,רונתב םיעובצו םינוולוגמ      

 16,891.00   168.91   100.00 תוינכתה יפל ,עקרקב רטמ   
      
ןוולג ןוולוגמ ,מ"ס 021 הבוגב תכתמ הקעמ     23.44.01.9002
,תיטטס ורטקלא הקבאב ,רונתב עובצו םח      
,ע"וש וא "רובמט" לש roodtuo תמגודכ      
םינווג ללוכ( לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
הטזור ,םולהי חודיקב ןוגיע ללוכ )םיילאטמ      

 18,767.50   375.35    50.00 תוינכתה יפל ,דוסי וא תוקטלפ ,ןוגיעה יוסיכל רטמ   
 38,192.15 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 38,192.15 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.32 כ"הס  
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491/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     491 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

328 רבעמ 32 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15.32 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  20.15.32 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     23.51.02.0160

  1,927.50     2.57   750.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     23.51.02.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
וא ,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחיאתוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל      
הסירג/הריפחה יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      

 42,294.00    19.95 2,120.00 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי ק"מ   
 44,221.50 2.15 קרפ 20.15.32 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.32 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     23.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 21,731.25   115.90   187.50 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
 21,731.25 3.15 קרפ 30.15.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 65,952.75 15 קרפ 15.32 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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492/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     492 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

328 רבעמ 32 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.32 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.32 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     23.90.01.0001

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 19,000.00 םיצע תרואת 10.09.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,000.00 םיצע תרואת 09.32 כ"הס  
809,171.43 328 רבעמ 32 כ"הס
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493/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     493 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ
628 פצש 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

628 פ צ ש  8 ק ר פ  80.42 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80.42 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,תוכמותה ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
,םירוביח תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה      
,הכישמ לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס      
יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
.הזוחה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ     24.08.01.0036
4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 23 רטוקב      

    190.00     9.50    20.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"מ רטמ   
      
)E.P.D.H( ןליתאילופמ םייטסלפ תורוניצ      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     24.08.01.0048
יספ םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

  2,717.00    12.35   220.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
  2,907.00 10.80.42 קרפ תתב הרבעהל
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494/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     494 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ
628 פצש 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,907.00 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     24.08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  1,140.00    11.40   100.00 08.1.021. רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
יפלו 20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     24.08.01.0183
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 051 קמועו מ"ס      

  1,710.00 1,710.00     1.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     24.08.01.0258
מ"ס 04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  3,249.00    34.20    95.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
  9,006.00 10.80.42 קרפ תתב הרבעהל
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495/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     495 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ
628 פצש 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,006.00 מהעברה      
      
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     24.08.01.0291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
רושיא תלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

    522.50   104.50     5.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה ק"מ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה      
רזעה ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     24.08.01.0369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

  3,040.00   608.00     5.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
תרטמה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     24.08.01.0495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      

    418.00   418.00     1.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה  
 12,986.50 1.8 קרפ 10.80.42 כ"הס  
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496/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     496 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ
628 פצש 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2.8 ק ר פ  20.80.42 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
חול ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
עורזל םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה      
םידומעה רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב      
      
יפלו 10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 06 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
םירזבא שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םישורדה םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב      
דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ הרואתה      
.רונתב      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     24.08.02.0039
ךרואב 720.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 12,112.50 2,422.50     5.00 'פמוק .'מ 5 וא 8.4  
      
      
      

 12,112.50 20.80.42 קרפ תתב הרבעהל
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497/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     497 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ
628 פצש 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,112.50 מהעברה      
      
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     24.08.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

  1,832.55   610.85     3.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      
תיביטרוקד וא/ו תננגוסמ )218 י"ת( עורז      
תמאתומ רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ היושע      
דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו דומעל      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה ףוגלו      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
.ןימזמה תשירדו םגד וא/ו טרפ יפל דומעה      

 13,945.05 2.8 קרפ 20.80.42 כ"הס  
      
3.8 ק ר פ  30.80.42 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םישגמ      
      
      
      
      
      
      
      

30.80.42 קרפ תתב הרבעהל          
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498/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     498 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ
628 פצש 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיקדהמ ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
ע"ש וא IXEGOS תרצות 3CB -ו 2CB םגד      
ללוכ ,ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,רשואמ      
ירוביחלו טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ      
יבטוק וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה      
    CA01X2, AK01, רובע דרפנ חטבמ( יוסיכ  
תיבלו ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה      
      
יפלו 70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     24.08.03.0042

  1,187.50   237.50     5.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     24.08.03.0045

    912.00   304.00     3.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     24.08.03.0081

    171.00     8.55    20.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     24.08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

  4,018.50    44.65    90.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
הקראה      
      
      
      

  6,289.00 30.80.42 קרפ תתב הרבעהל
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499/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     499 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ
628 פצש 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,289.00 מהעברה      
      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
וטרופש תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
לכו םידומעל הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב      
עוציבל תושורדה תודובעה לכו םירמוחה      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה רוביח      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     24.08.03.0336

  2,223.00    24.70    90.00 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53 רטמ   
      
טוממ תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
עקרקב תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ      
ןוטב הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל      
    521B תשוחנמ הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל  
לית ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05      
תשרב הקראה לית וא ספא לית וא הקראה      
.העיבצו טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     24.08.03.0387
ןוטב תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3      
ללוכ מ"ס 06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט      

    759.05   759.05     1.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ  
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     24.08.03.0444
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

  1,011.75   202.35     5.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     24.08.03.0459
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

  2,529.85 2,529.85     1.00 'פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
      
      
      

 12,812.65 30.80.42 קרפ תתב הרבעהל
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500/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     500 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ
628 פצש 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,812.65 מהעברה      
      
      
למשח סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     24.08.03.0465
הדימב םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב      
תוניקתל קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו      
םאתהבו למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה      
םושיר תדועת תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל      
הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבו      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו  
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     24.08.03.0501

    288.80    57.76     5.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     24.08.03.0504

    250.80    50.16     5.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     24.08.03.0901
    ILAD/CLP הרואתה ףוג לע הטילשל  
PI-GID-MDS-NE תמגוד ILAD תרושקתב      
םירוביח ללוכ מ"עב קטלנא י"ע קוושמ      
םישרדנה רזעה ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח      

  1,995.00   399.00     5.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ 'חי   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     24.08.03.0902
תמגוד  הענה םרז ליבגמו רתי חתמ ןגמ רובע      
    044-SEM-NE מ"עב קטלנא י"ע קוושמ  
ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח םירוביח ללוכ      

  1,995.00   399.00     5.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ םישרדנה רזעה 'חי   
 18,292.25 3.8 קרפ 30.80.42 כ"הס  

      
4.8 ק ר פ  40.80.42 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
      

40.80.42 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

501/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     501 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ
628 פצש 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
ללוכ הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
.T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
ילעב הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
יוניבה דרשמ רגאמב םימושרה הכמסה תדועת      
תנכדעתמה המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו      
.דרשמה רתאב      
      
תמגוד W93 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     24.08.04.0132
    M2 1 OLATI תרצותמ CEA י"ע קוושמה  
שרדנה לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש      

  9,262.50 1,852.50     5.00 .810.40.80 ףיעס יפל 'חי   
  9,262.50 4.8 קרפ 40.80.42 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 54,486.30 628 פצש 8 קרפ 80.42 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

502/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     502 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.42 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.42 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
,מ"ס 6 יבועב ,תובלתשמ םינבאב ףוציר     24.40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב םירוויעל ןומיס ןבא גוסמ      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

  1,070.08   133.76     8.00 .)ןבל ןווגב( דוסי ר"מ   
      
,החוטש ,תיעבט ,תובכש ןבאב ףוציר     24.40.01.9001
רתויב קדה םוקמב ,מ"ס 5 יבועב ,תינוגילופ      
'זב ןווגב תונוש תודימב ,דוביעה רחאל      
,טנמצ לוח וא לוחו טיט תבכש ללוכ ,בהבהצ      
םיקלח ויהי ןבאה ינפ דוביע .תוינכתה יפל      

 31,606.50   210.71   150.00 .תושיגנה ץעוי רושיא לבקל שי ,םישגנומו ר"מ   
      
תודימב ,תובכש ,תיעבט ןבאמ תוגרדמ     24.40.01.9009
תלבקלו המאתהל תותיס ללוכ ,מ"ס 33*51      
הארתה ספ תותיס ,קלח הכירד חטשמ      
ץעוי רושיא תלבק דע ,הנוש דוביעב      

  9,642.50   275.50    35.00 .תינכתה יפל ,ןויזו ןוטב דוסי ,תושיגנה רטמ   
      
םומינימ תודימב תיעבט טקל ןבא םוחית ןבא     24.40.01.9032
)ןבאל הדומצ ןבא( 05/05/05-03/03/03      
טנמצ םע לוחיכ ,תכתמ ץוק ,ןוטב דוסי ללוכ      
ליבש( תוינכתה יפל החנהו הקפסה ,ןבל      

115,900.00   190.00   610.00 )יעבט רטמ   
      
      
      
      
      
      

158,219.08 10.04.42 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

503/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     503 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

158,219.08 מהעברה      
      
      
הצק ןבא רובע 1009.100.04 ףיעסל תפסות     24.40.01.9040
תוארנה תואפה לכמ תדבועמו תינוגילופ הבע      
הרוגח םע תוחפל מ"ס 01 ןבא יבוע .ןיעל      
.רתאב הקוצי ,ןיוזמ 02-ב ןוטבמ היומס      
ץוק םע ןבא לכ ןוגיעו מ"ס 03*01 תודימב      

  2,850.00    95.00    30.00 .תינכתה יפל ,הרוגחל תכתמ רטמ   
      
שומיש ,מ"ס 05 בחורב ,תובכש ןבא יספ     24.40.01.9062
7 יבועב ,תינוגילופ ,תיעבט ,החוטש ןבאב      
,)דוביע רחאל( רתויב קדה םוקמב מ"ס      
תבכש ללוכ ,בהבהצ-'זב ןווגב ,תונוש תודימב      
דוביע .תוינכתה יפלו ,טנמצ לוח וא לוחו טיט      
לבקל שי ,םישגנומו םיקלח ויהי ןבאה ינפ      

 66,500.00   475.00   140.00 .תושיגנ ץעוי רושיא רטמ   
      
רתאב קוצי ,רשוכ ינקתמל 03 -ב ןוטב חטשמ     24.40.01.9100
תכתורמ לזרב תשר ללוכ ,מ"ס 02 יבועב      
ןוטב ינפ תקלחהו מ"ס 02 02/ לכ 8 רטוק      

 13,300.00   133.00   100.00 .םירפתו םיקשמ תוברל קורס ר"מ   
240,869.08 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.42 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

240,869.08 רתאה חותיפ 04.42 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

504/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     504 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.42 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14.42 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ב       
      
,םנודל ק"מ 02 -כ לש תומכב טסופמוק     24.41.01.0011

  9,690.00   142.50    68.00 .ר"מ 052 לעמ םיחטשל ק"מ   
      
תימוקמה המדאל תמאתומו תאבומ ןג תמדא     24.41.01.0013

137,405.15    50.35 2,729.00 חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     24.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      

 29,827.97    10.93 2,729.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   
176,923.12 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14.42 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.42 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

  2,660.00     9.50   280.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  24.41.02.0055
      

 12,103.00    12.35   980.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  24.41.02.0065
      

  7,448.00    13.30   560.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  24.41.02.0070
      

 11,780.00    19.00   620.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  24.41.02.0075
      

 10,687.50    23.75   450.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  24.41.02.0080
      

  8,512.00    26.60   320.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  24.41.02.0085
 53,190.50 20.14.42 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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505/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     505 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 53,190.50 מהעברה      
      
      

  2,584.00    16.15   160.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  24.41.02.0137
      

    760.00    38.00    20.00 . 61 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  24.41.02.0141
      

  1,425.00    47.50    30.00 . 61 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  24.41.02.0142
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     24.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

 35,340.00     5.70 6,200.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     24.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

  1,900.00     4.75   400.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  5,320.00    38.00   140.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  24.41.02.0160
      

    522.50    52.25    10.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  24.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

    855.00    28.50    30.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  24.41.02.0190
      

  6,412.50    42.75   150.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  24.41.02.0200
      

 37,905.00    90.25   420.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  24.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     24.41.02.0235

  2,565.00    42.75    60.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     24.41.02.0240

  5,320.00    66.50    80.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 002 וא 8" רטוקב .C.V.P לוורש     24.41.02.0245

  9,500.00    95.00   100.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     24.41.02.0255

  1,235.00   123.50    10.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
      

164,834.50 20.14.42 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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506/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     506 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

164,834.50 מהעברה      
      
      
ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     24.41.02.0265
רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ ללוכ      

  1,045.00   104.50    10.00 .ומוקמל ריטממה 'חי   
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     24.41.02.0270
היקשהה תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

    855.00    85.50    10.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
      

    760.00    38.00    20.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  24.41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     24.41.02.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

 10,731.20 5,365.60     2.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     24.41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  2,872.80   718.20     4.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     24.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  5,213.60   651.70     8.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     24.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  2,986.80   497.80     6.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     24.41.02.0390

  1,596.00   133.00    12.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
190,894.90 20.14.42 קרפ תתב הרבעהל
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507/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     507 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

190,894.90 מהעברה      
      
      
םולב "טיילרוא" 0011/2 תכרעמ שארל ןורא     24.41.02.0405
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  3,325.00 3,325.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     24.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

 11,400.00 3,800.00     3.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     24.41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

 14,250.00 7,125.00     2.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
CD-61 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     24.41.02.0460
ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמ הנגה ןוראב      
ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ לע      

 22,800.00 11,400.00     2.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     24.41.02.0470

  6,650.00   332.50    20.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     24.41.02.0500

  4,389.00   313.50    14.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     24.41.02.0505

  1,995.00   332.50     6.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      

255,703.90 20.14.42 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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508/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     508 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

255,703.90 מהעברה      
      
      
הנגה ללוכ טרפ יפל 1" רטוקב תוסיו תדוקנ     24.41.02.0510

    760.00   380.00     2.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  זגראב  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     24.41.02.0525

  2,375.00 1,187.50     2.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     24.41.02.0530

  3,135.00 1,567.50     2.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
261,973.90 2.14 קרפ 20.14.42 כ"הס  

      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.42 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנלו הליתשל עקרק תרשכה     24.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

 38,948.00     4.28 9,100.00 .םיינכמ םילכב ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     24.41.03.0110

492,480.00    15.20 32,400.00 רטיל 3 חפנב 'חי   
      
- 5.8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     24.41.03.0167
הלעמב מ"ס 02 דודמ  :מ"מ 05 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ ,הפיו      

 15,960.00   399.00    40.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
      
      
      

547,388.00 30.14.42 קרפ תתב הרבעהל
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509/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     509 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

547,388.00 מהעברה      
      
      
36 - עזג רטוק 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     24.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

 45,600.00   456.00   100.00 עקרקהמ 'חי   
      
,ןולא( 5.8 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     24.41.03.0195

  6,080.00   152.00    40.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     24.41.03.0280

 17,290.00     1.90 9,100.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
616,358.00 תועיטנו ןוניג 30.14.42 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,055,255.02 ןוניג תודובע 14.42 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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510/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     510 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.42 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ל י ש  10.24.42 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      
      
םגד ,)ירוביצ חטש( ןגב תוגהנתה טלש     24.42.01.9000
הקפסא ללוכ ,"תוער םיבכמ ןיעידומ תייריע"      
יפלו ןרציה תוארוה יפל ןוגיע ,דוסי ,הנקתהו      

  7,600.00 3,800.00     2.00 .תוינכתה 'חי   
  7,600.00 ןג טוליש 10.24.42 כ"הס  

      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.42 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
םגד ,מ"ס 07 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     24.42.02.9000
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  8,241.25 1,648.25     5.00 תוינכתה יפל ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 021 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     24.42.02.9001
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  8,730.50 1,746.10     5.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 071 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     24.42.02.9002
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 18,449.00 1,844.90    10.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
 35,420.75 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.42 כ"הס  
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511/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     511 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.42 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     24.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרציה תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

  4,347.20 1,086.80     4.00 תוינכתה יפלו 'חי   
      
שיגנ זרב םע ,םיזרב 2 ללוכ רוריק םע היזרב     24.42.04.9001
םגד ,םיקובקב יולימל זרב םעו םיכנל      

 37,078.50 12,359.50     3.00 "אכירא םחש" לש 3602 ט"קמ ,"ןואיש" 'חי   
 41,425.70 תויזרבו םינותפשא 40.24.42 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ר פ  60.24.42 ק ר פ  ת ת       
      
תרזעב הללצה ,ץעו תכתממ "הרשי" הלוגרפ     24.42.06.9010
ללוכ ,אמגוד םע ךותיחב ץע תוחולו םיספטמ      
ירזיבא ,הרישקהו רוביחה ירזיבא לכ      

342,000.00 1,900.00   180.00 .תוינכתה יפל ןוגיעו גוסי ,הלוגרפה ר"מ   
342,000.00 תולוגרפ 60.24.42 כ"הס  

      
ם י י נ פ ו א  י נ ק ת מ  70.24.42 ק ר פ  ת ת       
      
ךרואב ,םוינימולאמ "הלריפס" םיינפוא ןקתמ     24.42.07.9000
ללוכ "אכירא םחש" לש 4894 ט"קמ 'מ 22.1      

  4,617.00 1,539.00     3.00 תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיעו דוסי 'חי   
  4,617.00 םיינפוא ינקתמ 70.24.42 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

431,063.45 ץוח טוהיר 24.42 כ"הס  
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512/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     512 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.42 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.42 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     24.44.01.0080
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      

 25,336.50   168.91   150.00 טרפ יפל תוריקל רוביח רטמ   
      
מ"ס 54 הבוגב ,הייחמצל הנגה הקעמ     24.44.01.0090
רוניצמ ,רתויה לכל 'מ 5.1 לש תודש ךרואבו      
,מ"ס 1 יבועב ךלפו "5.1 רטוקב הדלפ      
ןטובמו ןגועמ ,רונתב םיעובצו םינוולוגמ      

 44,761.15   168.91   265.00 תוינכתה יפל ,עקרקב רטמ   
      
ןוולג ןוולוגמ ,מ"ס 021 הבוגב תכתמ הקעמ     24.44.01.9002
,תיטטס ורטקלא הקבאב ,רונתב עובצו םח      
,ע"וש וא "רובמט" לש roodtuo תמגודכ      
םינווג ללוכ( לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
הטזור ,םולהי חודיקב ןוגיע ללוכ )םיילאטמ      

 56,302.50   375.35   150.00 תוינכתה יפל ,דוסי וא תוקטלפ ,ןוגיעה יוסיכל רטמ   
      
,מ"ס 021 הבוגב תכתממ "רובש" הקעמ     24.44.01.9020
הקבאב ,רונתב עובצו םח ןוולג ןוולוגמ      
לש roodtuo תמגודכ ,תיטטס ורטקלא      
לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,ע"וש וא "רובמט"      
חודיקב ןוגיע ללוכ )םיילאטמ םינווג ללוכ(      
וא תוקטלפ ,ןוגיעה יוסיכל הטזור ,םולהי      

 30,020.00   375.25    80.00 תוינכתה יפל ,דוסי רטמ   
156,420.15 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.42 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

156,420.15 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.42 כ"הס  
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513/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     513 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15.42 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  20.15.42 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     24.51.02.0160

  7,196.00     2.57 2,800.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     24.51.02.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
וא ,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחיאתוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל      
הסירג/הריפחה יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      

117,266.10    19.95 5,878.00 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי ק"מ   
124,462.10 2.15 קרפ 20.15.42 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.42 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     24.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 81,130.00   115.90   700.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
 81,130.00 3.15 קרפ 30.15.42 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

205,592.10 15 קרפ 15.42 כ"הס  
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514/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     514 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ
25 קרפ 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

25 ק ר פ  25.42 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  10.25.42 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     24.52.01.0090

 85,405.00    29.45 2,900.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
 85,405.00 1.25 קרפ 10.25.42 כ"הס  

      
2.25 ק ר פ  20.25.42 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     24.52.02.0010

  4,408.00     1.52 2,900.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
  4,408.00 2.25 קרפ 20.25.42 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 89,813.00 25 קרפ 25.42 כ"הס  
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515/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     515 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.42 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.42 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     24.90.01.0001

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 19,000.00 םיצע תרואת 10.09.42 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,000.00 םיצע תרואת 09.42 כ"הס  
2,252,499.10 3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 כ"הס
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516/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     516 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייט ,638 פ"צש 52 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.52 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.52 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
תחתמו תוכרדמ ,םיליבשל 03-ב ןוטב חטשמ     25.40.01.0050
,מ"ס01 יבועב רתאב קוצי ,קחשמ ינקתמל      
02/02 לכ 8 רטוק תכתורמ לזרב  תשר ללוכ      
תוברל קורס ןוטבה ינפ תקלחהו מ"ס      

 12,626.00   126.26   100.00 .םיקשימ ר"מ   
      
,החוטש ,תיעבט ,תובכש ןבאב ףוציר     25.40.01.9001
רתויב קדה םוקמב ,מ"ס 5 יבועב ,תינוגילופ      
'זב ןווגב תונוש תודימב ,דוביעה רחאל      
,טנמצ לוח וא לוחו טיט תבכש ללוכ ,בהבהצ      
םיקלח ויהי ןבאה ינפ דוביע .תוינכתה יפל      

589,988.00   210.71 2,800.00 .תושיגנה ץעוי רושיא לבקל שי ,םישגנומו ר"מ   
      
םומינימ תודימב תיעבט טקל ןבא םוחית ןבא     25.40.01.9032
)ןבאל הדומצ ןבא( 05/05/05-03/03/03      
טנמצ םע לוחיכ ,תכתמ ץוק ,ןוטב דוסי ללוכ      
ליבש( תוינכתה יפל החנהו הקפסה ,ןבל      

 38,000.00   190.00   200.00 )יעבט רטמ   
      
הצק ןבא רובע 1009.100.04 ףיעסל תפסות     25.40.01.9040
תוארנה תואפה לכמ תדבועמו תינוגילופ הבע      
הרוגח םע תוחפל מ"ס 01 ןבא יבוע .ןיעל      
.רתאב הקוצי ,ןיוזמ 02-ב ןוטבמ היומס      
ץוק םע ןבא לכ ןוגיעו מ"ס 03*01 תודימב      

 19,000.00    95.00   200.00 .תינכתה יפל ,הרוגחל תכתמ רטמ   
      
      
      
      
      

659,614.00 10.04.52 קרפ תתב הרבעהל
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517/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     517 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייט ,638 פ"צש 52 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

659,614.00 מהעברה      
      
      
שומיש ,מ"ס 05 בחורב ,תובכש ןבא יספ     25.40.01.9062
7 יבועב ,תינוגילופ ,תיעבט ,החוטש ןבאב      
,)דוביע רחאל( רתויב קדה םוקמב מ"ס      
תבכש ללוכ ,בהבהצ-'זב ןווגב ,תונוש תודימב      
דוביע .תוינכתה יפלו ,טנמצ לוח וא לוחו טיט      
לבקל שי ,םישגנומו םיקלח ויהי ןבאה ינפ      

201,875.00   475.00   425.00 .תושיגנ ץעוי רושיא רטמ   
861,489.00 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.52 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

861,489.00 רתאה חותיפ 04.52 כ"הס  
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

518/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     518 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייט ,638 פ"צש 52 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.52 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14.52 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ב       
      
,םנודל ק"מ 02 -כ לש תומכב טסופמוק     25.41.01.0011

  9,690.00   142.50    68.00 .ר"מ 052 לעמ םיחטשל ק"מ   
      
תימוקמה המדאל תמאתומו תאבומ ןג תמדא     25.41.01.0013

152,560.50    50.35 3,030.00 חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     25.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      

 33,117.90    10.93 3,030.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   
195,368.40 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14.52 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.52 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

  3,040.00     9.50   320.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  25.41.02.0055
      

 26,182.00    12.35 2,120.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  25.41.02.0065
      

 12,369.00    13.30   930.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  25.41.02.0070
      

 13,490.00    19.00   710.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  25.41.02.0075
      

 10,687.50    23.75   450.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  25.41.02.0080
      

  3,192.00    26.60   120.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  25.41.02.0085
 68,960.50 20.14.52 קרפ תתב הרבעהל
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519/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     519 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייט ,638 פ"צש 52 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 68,960.50 מהעברה      
      
      

  5,814.00    16.15   360.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  25.41.02.0137
      

    760.00    38.00    20.00 . 61 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  25.41.02.0141
      

  1,425.00    47.50    30.00 . 61 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  25.41.02.0142
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     25.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

 41,325.00     5.70 7,250.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     25.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

  5,700.00     4.75 1,200.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

 15,580.00    38.00   410.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  25.41.02.0160
      

    522.50    52.25    10.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  25.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

  1,710.00    28.50    60.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  25.41.02.0190
      

  2,992.50    42.75    70.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  25.41.02.0200
      

 18,952.50    90.25   210.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  25.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     25.41.02.0235

    855.00    42.75    20.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     25.41.02.0240

  5,320.00    66.50    80.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 002 וא 8" רטוקב .C.V.P לוורש     25.41.02.0245

  5,700.00    95.00    60.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     25.41.02.0255

  1,235.00   123.50    10.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
תכרעמ ישאר      

176,852.00 20.14.52 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

520/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     520 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייט ,638 פ"צש 52 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

176,852.00 מהעברה      
      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     25.41.02.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

  5,365.60 5,365.60     1.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
הרטמהו ףוטפטל 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     25.41.02.0315
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמינש,רטמורדיה      
תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש/י.ר.א      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו דוקיפ ימל      

  4,312.05 4,312.05     1.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ גוסמ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     25.41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  2,872.80   718.20     4.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     25.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  5,213.60   651.70     8.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     25.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  2,986.80   497.80     6.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     25.41.02.0390

  1,596.00   133.00    12.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
      

199,198.85 20.14.52 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

521/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     521 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייט ,638 פ"צש 52 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

199,198.85 מהעברה      
      
      
םולב "טיילרוא" 0011/2 תכרעמ שארל ןורא     25.41.02.0405
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  3,325.00 3,325.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     25.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  7,600.00 3,800.00     2.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2/1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     25.41.02.0425
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 1      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  5,700.00 5,700.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     25.41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  7,125.00 7,125.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
תרצות  CD-8 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     25.41.02.0455
,ןעטמ ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ      
את ןיפולחל וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ      
ןוראב ,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
לע הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה      
רושיא ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח  
      
CD-61 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     25.41.02.0460
ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמ הנגה ןוראב      
ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ לע      

 11,400.00 11,400.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      

243,848.85 20.14.52 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

522/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     522 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייט ,638 פ"צש 52 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

243,848.85 מהעברה      
      
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     25.41.02.0470

  6,650.00   332.50    20.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     25.41.02.0500

  5,956.50   313.50    19.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     25.41.02.0505

  1,330.00   332.50     4.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
הנגה ללוכ טרפ יפל 1" רטוקב תוסיו תדוקנ     25.41.02.0510

    760.00   380.00     2.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  זגראב  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     25.41.02.0525

  2,375.00 1,187.50     2.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     25.41.02.0530

  3,135.00 1,567.50     2.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
264,055.35 2.14 קרפ 20.14.52 כ"הס  

      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.52 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנלו הליתשל עקרק תרשכה     25.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

 40,660.00     4.28 9,500.00 .םיינכמ םילכב ר"מ   
 40,660.00 30.14.52 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
523/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     523 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייט ,638 פ"צש 52 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 40,660.00 מהעברה      
      
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     25.41.03.0110

577,600.00    15.20 38,000.00 רטיל 3 חפנב 'חי   
      
- 5.8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     25.41.03.0167
הלעמב מ"ס 02 דודמ  :מ"מ 05 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ ,הפיו      

 46,683.00   399.00   117.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
36 - עזג רטוק 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     25.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

124,488.00   456.00   273.00 עקרקהמ 'חי   
      
,ןולא( 5.8 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     25.41.03.0195

 17,784.00   152.00   117.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     25.41.03.0280

 18,050.00     1.90 9,500.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
825,265.00 תועיטנו ןוניג 30.14.52 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,284,688.75 ןוניג תודובע 14.52 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

524/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     524 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייט ,638 פ"צש 52 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.52 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ל י ש  10.24.52 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      
      
םגד ,)ירוביצ חטש( ןגב תוגהנתה טלש     25.42.01.9000
הקפסא ללוכ ,"תוער םיבכמ ןיעידומ תייריע"      
יפלו ןרציה תוארוה יפל ןוגיע ,דוסי ,הנקתהו      

  7,600.00 3,800.00     2.00 .תוינכתה 'חי   
      
חול םע ןרוא ץע דלש יושע ךומנ רבסה טוליש     25.42.01.9003
דימע זיידונא 06*001 םוינימולאמ טוליש      
בותיכ תטירח :ללוכ ,מ"מ 6 יבועב ץוח יאנתל      
,עקרקב ןוגיע ,תודוסי ,תינכת יפל ,םירויאו      
,ריק לע ןוגיעו םולהי חודיק ךרוצה תדימב      

 39,900.00 3,325.00    12.00 .תוינכתה יפל ,עוביקה יוסיכל הטזור 'חי   
 47,500.00 ןג טוליש 10.24.52 כ"הס  

      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.52 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
םגד ,מ"ס 07 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     25.42.02.9000
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 29,668.50 1,648.25    18.00 תוינכתה יפל ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 021 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     25.42.02.9001
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 31,429.80 1,746.10    18.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 071 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     25.42.02.9002
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 83,020.50 1,844.90    45.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
      

144,118.80 20.24.52 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

525/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     525 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייט ,638 פ"צש 52 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

144,118.80 מהעברה      
      
      
לש "1T PIRTS" םגד ץעו תכתמ לספס     25.42.02.9015
הנקתהל דעוימ ,ע"וש וא "NOMEL" תרבח      
ללוכ ,די דעסמו תכתמ תנעשמ םע ,ריק לע      

 35,625.00 2,375.00    15.00 .תוינכתהו ןרציה יפל עוביקו דוסי 'חי   
179,743.80 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.52 כ"הס  

      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.52 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     25.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרציה תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

 16,302.00 1,086.80    15.00 תוינכתה יפלו 'חי   
      
שיגנ זרב םע ,םיזרב 2 ללוכ רוריק םע היזרב     25.42.04.9001
םגד ,םיקובקב יולימל זרב םעו םיכנל      

 61,797.50 12,359.50     5.00 "אכירא םחש" לש 3602 ט"קמ ,"ןואיש" 'חי   
 78,099.50 תויזרבו םינותפשא 40.24.52 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ר פ  60.24.52 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,ץע תללצהו הדלפמ הלוגרפ     25.42.06.9000
ט"קמ "רומיטלוב" םגד ,מ"ס 012/052/002      
ןווגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 9162005      
תוארוה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל      

 92,910.00 9,291.00    10.00 .תוינכתהו ןרציה 'חי   
      
תרזעב הללצה ,ץעו תכתממ "הרשי" הלוגרפ     25.42.06.9010
ללוכ ,אמגוד םע ךותיחב ץע תוחולו םיספטמ      
ירזיבא ,הרישקהו רוביחה ירזיבא לכ      

1,064,000.00 1,900.00   560.00 .תוינכתה יפל ןוגיעו גוסי ,הלוגרפה ר"מ   
      
הללצה ,ץעו תכתממ "לג-תיתשק" הלוגרפ     25.42.06.9011
,רוביחה ירזיבא לכ ללוכ ץע תוחול תרזעב      
,רונתב העובצ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב      

1,330,000.00 2,375.00   560.00 .תוינכתה יפל ,ןוגיעו דוסי ללוכ ר"מ   
2,486,910.00 תולוגרפ 60.24.52 כ"הס  

      
      
      
      

2,792,253.30 ץוח טוהיר 24.52 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

526/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     526 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייט ,638 פ"צש 52 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.52 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.52 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
ןוולוגמ ,מ"מ 04 רטוקב רוניצמ די זחאמ     25.44.01.0080
'מ 5.1 לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו      
רוביח וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל      

  5,067.30   168.91    30.00 תוינכתה יפל תוריקל רטמ   
      
ןוולג ןוולוגמ ,מ"ס 021 הבוגב תכתמ הקעמ     25.44.01.9002
,תיטטס ורטקלא הקבאב ,רונתב עובצו םח      
,ע"וש וא "רובמט" לש roodtuo תמגודכ      
םינווג ללוכ( לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
הטזור ,םולהי חודיקב ןוגיע ללוכ )םיילאטמ      

 11,260.50   375.35    30.00 תוינכתה יפל ,דוסי וא תוקטלפ ,ןוגיעה יוסיכל רטמ   
 16,327.80 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.52 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 16,327.80 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.52 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
527/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     527 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייט ,638 פ"צש 52 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15.52 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  20.15.52 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     25.51.02.0160

 23,130.00     2.57 9,000.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     25.51.02.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
וא ,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחיאתוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל      
הסירג/הריפחה יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      

224,238.00    19.95 11,240.00 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי ק"מ   
247,368.00 2.15 קרפ 20.15.52 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.52 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     25.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

260,775.00   115.90 2,250.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
260,775.00 3.15 קרפ 30.15.52 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

508,143.00 15 קרפ 15.52 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

528/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     528 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייט ,638 פ"צש 52 הנבמ
25 קרפ 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

25 ק ר פ  25.52 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  10.25.52 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     25.52.01.0090

265,050.00    29.45 9,000.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
265,050.00 1.25 קרפ 10.25.52 כ"הס  

      
2.25 ק ר פ  20.25.52 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     25.52.02.0010

 13,680.00     1.52 9,000.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
 13,680.00 2.25 קרפ 20.25.52 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

278,730.00 25 קרפ 25.52 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

529/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     529 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייט ,638 פ"צש 52 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.52 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.52 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     25.90.01.0001

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 19,000.00 םיצע תרואת 10.09.52 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,000.00 םיצע תרואת 09.52 כ"הס  
5,760,631.85 05 שיבכ הבנע תלייט ,638 פ"צש 52 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
530/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     530 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

9 שיבכ ךרואל פ"צש - ,848 448 םיפ"צש 62 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.62 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.62 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
תחתמו תוכרדמ ,םיליבשל 03-ב ןוטב חטשמ     26.40.01.0050
,מ"ס01 יבועב רתאב קוצי ,קחשמ ינקתמל      
02/02 לכ 8 רטוק תכתורמ לזרב  תשר ללוכ      
תוברל קורס ןוטבה ינפ תקלחהו מ"ס      

 12,626.00   126.26   100.00 .םיקשימ ר"מ   
      
תובכש ןבאמ ,מ"ס 04 בחורב ,ףוציר ספ     26.40.01.9000
5 יבועב ,תדבועמו תרסונמ ,"ימר" תיעבט      
ללוכ ,דוביעה רחאל רתויב קדה םוקמב ,מ"ס      

  4,981.80   249.09    20.00 תוינכתה יפל ,ןוטב דוסי רטמ   
      
,החוטש ,תיעבט ,תובכש ןבאב ףוציר     26.40.01.9001
רתויב קדה םוקמב ,מ"ס 5 יבועב ,תינוגילופ      
'זב ןווגב תונוש תודימב ,דוביעה רחאל      
,טנמצ לוח וא לוחו טיט תבכש ללוכ ,בהבהצ      
םיקלח ויהי ןבאה ינפ דוביע .תוינכתה יפל      

 10,535.50   210.71    50.00 .תושיגנה ץעוי רושיא לבקל שי ,םישגנומו ר"מ   
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     26.40.01.9002
םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ לכב "ןועבט"      
)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה תריחב יפל      
לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות      
בוליש ,םיקשימ יולימ תיתשתה תנכה ,טנמצ      
םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו םינווג      
םינטק םיחטשב ,לגועמב ,תותשקב      

  6,731.00   134.62    50.00 תוינכתה יפלו טלפמוק לכה ,תועוצרבו ר"מ   
      
      
      
      

 34,874.30 10.04.62 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

531/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     531 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

9 שיבכ ךרואל פ"צש - ,848 448 םיפ"צש 62 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 34,874.30 מהעברה      
      
      
תודימב ,"תיתשק" תימורט ןג ןבא     26.40.01.9012
ט"קמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,02/05/01      

 56,430.00    51.30 1,100.00 .תוינכתה יפל  ע"וש וא "ןייטשרקא" ,0032 רטמ   
 91,304.30 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.62 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 91,304.30 רתאה חותיפ 04.62 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

532/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     532 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

9 שיבכ ךרואל פ"צש - ,848 448 םיפ"צש 62 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.62 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14.62 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ב       
      
,םנודל ק"מ 02 -כ לש תומכב טסופמוק     26.41.01.0011

 15,960.00   142.50   112.00 .ר"מ 052 לעמ םיחטשל ק"מ   
      
תימוקמה המדאל תמאתומו תאבומ ןג תמדא     26.41.01.0013

 33,986.25    50.35   675.00 חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     26.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      

  7,377.75    10.93   675.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   
 57,324.00 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14.62 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.62 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

    570.00     9.50    60.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  26.41.02.0055
      

  7,657.00    12.35   620.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  26.41.02.0065
      

  3,192.00    13.30   240.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  26.41.02.0070
      

  6,840.00    19.00   360.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  26.41.02.0075
      

  2,850.00    23.75   120.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  26.41.02.0080
      

  1,330.00    26.60    50.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  26.41.02.0085
 22,439.00 20.14.62 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
533/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     533 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

9 שיבכ ךרואל פ"צש - ,848 448 םיפ"צש 62 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 22,439.00 מהעברה      
      
      

    969.00    16.15    60.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  26.41.02.0137
      

  1,425.00    47.50    30.00 . 61 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  26.41.02.0142
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     26.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

 35,055.00     5.70 6,150.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     26.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

    475.00     4.75   100.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  2,356.00    38.00    62.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  26.41.02.0160
      

    261.25    52.25     5.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  26.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

    570.00    28.50    20.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  26.41.02.0190
      

  1,710.00    42.75    40.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  26.41.02.0200
      

  2,707.50    90.25    30.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  26.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     26.41.02.0235

    427.50    42.75    10.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     26.41.02.0240

  1,995.00    66.50    30.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 002 וא 8" רטוקב .C.V.P לוורש     26.41.02.0245

  1,900.00    95.00    20.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     26.41.02.0255

  1,235.00   123.50    10.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
תכרעמ ישאר      
      
      

 73,525.25 20.14.62 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

534/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     534 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

9 שיבכ ךרואל פ"צש - ,848 448 םיפ"צש 62 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 73,525.25 מהעברה      
      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     26.41.02.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

  5,365.60 5,365.60     1.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     26.41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  1,436.40   718.20     2.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     26.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  2,606.80   651.70     4.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     26.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

    995.60   497.80     2.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     26.41.02.0390

    931.00   133.00     7.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     26.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  3,800.00 3,800.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     26.41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  7,125.00 7,125.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
 95,785.65 20.14.62 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
535/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     535 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

9 שיבכ ךרואל פ"צש - ,848 448 םיפ"צש 62 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 95,785.65 מהעברה      
      
      
בושחימ תכרעמ      
      
CD-61 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     26.41.02.0460
ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמ הנגה ןוראב      
ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ לע      

 11,400.00 11,400.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     26.41.02.0470

  2,992.50   332.50     9.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     26.41.02.0500

  1,881.00   313.50     6.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     26.41.02.0505

    665.00   332.50     2.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     26.41.02.0525

  1,187.50 1,187.50     1.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     26.41.02.0530

  1,567.50 1,567.50     1.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
115,479.15 2.14 קרפ 20.14.62 כ"הס  

      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.62 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
      

30.14.62 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

536/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     536 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

9 שיבכ ךרואל פ"צש - ,848 448 םיפ"צש 62 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנלו הליתשל עקרק תרשכה     26.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

 10,700.00     4.28 2,500.00 .םיינכמ םילכב ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     26.41.03.0110

152,000.00    15.20 10,000.00 רטיל 3 חפנב 'חי   
      
- 5.8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     26.41.03.0167
הלעמב מ"ס 02 דודמ  :מ"מ 05 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ ,הפיו      

  6,783.00   399.00    17.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
36 - עזג רטוק 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     26.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

 17,328.00   456.00    38.00 עקרקהמ 'חי   
      
,ןולא( 5.8 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     26.41.03.0195

  2,584.00   152.00    17.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     26.41.03.0280

  5,700.00     1.90 3,000.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
195,095.00 תועיטנו ןוניג 30.14.62 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

367,898.15 ןוניג תודובע 14.62 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

537/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     537 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

9 שיבכ ךרואל פ"צש - ,848 448 םיפ"צש 62 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.62 ק ר פ       
      
1.24 ק ר פ  10.24.62 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      

1.24 קרפ 10.24.62 כ"הס            
      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.62 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
םגד ,מ"ס 071 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     26.42.02.9002
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  7,379.60 1,844.90     4.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
  7,379.60 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.62 כ"הס  

      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.62 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     26.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרציה תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

  2,173.60 1,086.80     2.00 תוינכתה יפלו 'חי   
  2,173.60 תויזרבו םינותפשא 40.24.62 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ר פ  60.24.62 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,ץע תללצהו הדלפמ הלוגרפ     26.42.06.9000
ט"קמ "רומיטלוב" םגד ,מ"ס 012/052/002      
ןווגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 9162005      
תוארוה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל      

 37,164.00 9,291.00     4.00 .תוינכתהו ןרציה 'חי   
 37,164.00 תולוגרפ 60.24.62 כ"הס  

      
      
      

 46,717.20 ץוח טוהיר 24.62 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

538/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     538 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

9 שיבכ ךרואל פ"צש - ,848 448 םיפ"צש 62 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.62 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.62 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
מ"ס 54 הבוגב ,הייחמצל הנגה הקעמ     26.44.01.0090
רוניצמ ,רתויה לכל 'מ 5.1 לש תודש ךרואבו      
,מ"ס 1 יבועב ךלפו "5.1 רטוקב הדלפ      
ןטובמו ןגועמ ,רונתב םיעובצו םינוולוגמ      

 59,118.50   168.91   350.00 תוינכתה יפל ,עקרקב רטמ   
 59,118.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.62 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 59,118.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.62 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
539/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     539 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

9 שיבכ ךרואל פ"צש - ,848 448 םיפ"צש 62 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15.62 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  20.15.62 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     26.51.02.0160

  1,285.00     2.57   500.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     26.51.02.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
וא ,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחיאתוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל      
הסירג/הריפחה יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      

 25,935.00    19.95 1,300.00 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי ק"מ   
 27,220.00 2.15 קרפ 20.15.62 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.62 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     26.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 14,487.50   115.90   125.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
 14,487.50 3.15 קרפ 30.15.62 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 41,707.50 15 קרפ 15.62 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

540/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     540 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

9 שיבכ ךרואל פ"צש - ,848 448 םיפ"צש 62 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.62 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.62 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     26.90.01.0001

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 19,000.00 םיצע תרואת 10.09.62 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,000.00 םיצע תרואת 09.62 כ"הס  
625,745.65 9 שיבכ ךרואל פ"צש - ,848 448 םיפ"צש 62 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
541/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     541 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

02 שיבכ ךרואל פ"צש - ,028 ,648 748 םיפ"צש 72 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.72 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.72 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
תחתמו תוכרדמ ,םיליבשל 03-ב ןוטב חטשמ     27.40.01.0050
,מ"ס01 יבועב רתאב קוצי ,קחשמ ינקתמל      
02/02 לכ 8 רטוק תכתורמ לזרב  תשר ללוכ      
תוברל קורס ןוטבה ינפ תקלחהו מ"ס      

 12,626.00   126.26   100.00 .םיקשימ ר"מ   
      
תובכש ןבאמ ,מ"ס 04 בחורב ,ףוציר ספ     27.40.01.9000
5 יבועב ,תדבועמו תרסונמ ,"ימר" תיעבט      
ללוכ ,דוביעה רחאל רתויב קדה םוקמב ,מ"ס      

  7,472.70   249.09    30.00 תוינכתה יפל ,ןוטב דוסי רטמ   
      
,החוטש ,תיעבט ,תובכש ןבאב ףוציר     27.40.01.9001
רתויב קדה םוקמב ,מ"ס 5 יבועב ,תינוגילופ      
'זב ןווגב תונוש תודימב ,דוביעה רחאל      
,טנמצ לוח וא לוחו טיט תבכש ללוכ ,בהבהצ      
םיקלח ויהי ןבאה ינפ דוביע .תוינכתה יפל      

 14,749.70   210.71    70.00 .תושיגנה ץעוי רושיא לבקל שי ,םישגנומו ר"מ   
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     27.40.01.9002
םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ לכב "ןועבט"      
)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה תריחב יפל      
לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות      
בוליש ,םיקשימ יולימ תיתשתה תנכה ,טנמצ      
םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו םינווג      
םינטק םיחטשב ,לגועמב ,תותשקב      

 55,194.20   134.62   410.00 תוינכתה יפלו טלפמוק לכה ,תועוצרבו ר"מ   
      
      
      
      

 90,042.60 10.04.72 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

542/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     542 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

02 שיבכ ךרואל פ"צש - ,028 ,648 748 םיפ"צש 72 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 90,042.60 מהעברה      
      
      
תודימב ,"תיתשק" תימורט ןג ןבא     27.40.01.9012
ט"קמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,02/05/01      

 87,210.00    51.30 1,700.00 .תוינכתה יפל  ע"וש וא "ןייטשרקא" ,0032 רטמ   
177,252.60 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.72 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

177,252.60 רתאה חותיפ 04.72 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

543/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     543 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

02 שיבכ ךרואל פ"צש - ,028 ,648 748 םיפ"צש 72 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.72 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14.72 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ב       
      
,םנודל ק"מ 02 -כ לש תומכב טסופמוק     27.41.01.0011

 15,960.00   142.50   112.00 .ר"מ 052 לעמ םיחטשל ק"מ   
      
תימוקמה המדאל תמאתומו תאבומ ןג תמדא     27.41.01.0013

 83,077.50    50.35 1,650.00 חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     27.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      

 18,034.50    10.93 1,650.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   
117,072.00 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14.72 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.72 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

  2,660.00     9.50   280.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  27.41.02.0055
      

 14,820.00    12.35 1,200.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  27.41.02.0065
      

  8,645.00    13.30   650.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  27.41.02.0070
      

 14,820.00    19.00   780.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  27.41.02.0075
      

 10,687.50    23.75   450.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  27.41.02.0080
      

  5,852.00    26.60   220.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  27.41.02.0085
 57,484.50 20.14.72 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
544/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     544 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

02 שיבכ ךרואל פ"צש - ,028 ,648 748 םיפ"צש 72 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 57,484.50 מהעברה      
      
      

  3,714.50    16.15   230.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  27.41.02.0137
      

    760.00    38.00    20.00 . 61 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  27.41.02.0141
      

  1,425.00    47.50    30.00 . 61 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  27.41.02.0142
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     27.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

 62,700.00     5.70 11,000.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     27.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

  2,375.00     4.75   500.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  3,876.00    38.00   102.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  27.41.02.0160
      

    522.50    52.25    10.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  27.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

    570.00    28.50    20.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  27.41.02.0190
      

  3,420.00    42.75    80.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  27.41.02.0200
      

 22,562.50    90.25   250.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  27.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     27.41.02.0235

  2,565.00    42.75    60.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     27.41.02.0240

  7,980.00    66.50   120.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 002 וא 8" רטוקב .C.V.P לוורש     27.41.02.0245

  6,650.00    95.00    70.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     27.41.02.0255

  1,235.00   123.50    10.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
      

177,840.00 20.14.72 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

545/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     545 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

02 שיבכ ךרואל פ"צש - ,028 ,648 748 םיפ"צש 72 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

177,840.00 מהעברה      
      
      
ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     27.41.02.0265
רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ ללוכ      

  4,180.00   104.50    40.00 .ומוקמל ריטממה 'חי   
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     27.41.02.0270
היקשהה תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

  2,565.00    85.50    30.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
      

  2,660.00    38.00    70.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  27.41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     27.41.02.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

  5,365.60 5,365.60     1.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
הרטמהו ףוטפטל 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     27.41.02.0315
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמינש,רטמורדיה      
תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש/י.ר.א      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרבו דוקיפ ימל      

  4,312.05 4,312.05     1.00 'פמוק ע"וש/ןואסלפ גוסמ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     27.41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  2,154.60   718.20     3.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
      
      

199,077.25 20.14.72 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

546/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     546 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

02 שיבכ ךרואל פ"צש - ,028 ,648 748 םיפ"צש 72 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

199,077.25 מהעברה      
      
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     27.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  5,865.30   651.70     9.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     27.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  2,986.80   497.80     6.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     27.41.02.0390

  1,596.00   133.00    12.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
םולב "טיילרוא" 0011/2 תכרעמ שארל ןורא     27.41.02.0405
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  3,325.00 3,325.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     27.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  7,600.00 3,800.00     2.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2/1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     27.41.02.0425
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 1      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  5,700.00 5,700.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     27.41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  7,125.00 7,125.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
      
      
      

233,275.35 20.14.72 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

547/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     547 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

02 שיבכ ךרואל פ"צש - ,028 ,648 748 םיפ"צש 72 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

233,275.35 מהעברה      
      
      
תרצות  CD-8 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     27.41.02.0455
,ןעטמ ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ      
את ןיפולחל וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ      
ןוראב ,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
לע הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה      
רושיא ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח  
      
CD-61 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     27.41.02.0460
ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמ הנגה ןוראב      
ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ לע      

 11,400.00 11,400.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     27.41.02.0470

  6,650.00   332.50    20.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     27.41.02.0500

 11,913.00   313.50    38.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     27.41.02.0505

  1,330.00   332.50     4.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
הנגה ללוכ טרפ יפל 1" רטוקב תוסיו תדוקנ     27.41.02.0510

    760.00   380.00     2.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  זגראב  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     27.41.02.0525

  2,375.00 1,187.50     2.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     27.41.02.0530

  3,135.00 1,567.50     2.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
280,338.35 2.14 קרפ 20.14.72 כ"הס  
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548/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     548 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

02 שיבכ ךרואל פ"צש - ,028 ,648 748 םיפ"צש 72 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.72 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנלו הליתשל עקרק תרשכה     27.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

 23,903.80     4.28 5,585.00 .םיינכמ םילכב ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     27.41.03.0110

339,568.00    15.20 22,340.00 רטיל 3 חפנב 'חי   
      
- 5.8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     27.41.03.0167
הלעמב מ"ס 02 דודמ  :מ"מ 05 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ ,הפיו      

 11,571.00   399.00    29.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
36 - עזג רטוק 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     27.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

 30,096.00   456.00    66.00 עקרקהמ 'חי   
      
,ןולא( 5.8 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     27.41.03.0195

  4,408.00   152.00    29.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     27.41.03.0280

 11,890.20     1.90 6,258.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
421,437.00 תועיטנו ןוניג 30.14.72 כ"הס  

      
      
      

818,847.35 ןוניג תודובע 14.72 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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549/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     549 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

02 שיבכ ךרואל פ"צש - ,028 ,648 748 םיפ"צש 72 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.72 ק ר פ       
      
1.24 ק ר פ  10.24.72 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      

1.24 קרפ 10.24.72 כ"הס            
      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.72 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
םגד ,מ"ס 07 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     27.42.02.9000
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  9,889.50 1,648.25     6.00 תוינכתה יפל ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 021 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     27.42.02.9001
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 10,476.60 1,746.10     6.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 071 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     27.42.02.9002
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 25,828.60 1,844.90    14.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
 46,194.70 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.72 כ"הס  

      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.72 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     27.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרציה תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

  6,520.80 1,086.80     6.00 תוינכתה יפלו 'חי   
  6,520.80 תויזרבו םינותפשא 40.24.72 כ"הס  
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550/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     550 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

02 שיבכ ךרואל פ"צש - ,028 ,648 748 םיפ"צש 72 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ל ו ג ר פ  60.24.72 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,ץע תללצהו הדלפמ הלוגרפ     27.42.06.9000
ט"קמ "רומיטלוב" םגד ,מ"ס 012/052/002      
ןווגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 9162005      
תוארוה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל      

111,492.00 9,291.00    12.00 .תוינכתהו ןרציה 'חי   
111,492.00 תולוגרפ 60.24.72 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

164,207.50 ץוח טוהיר 24.72 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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551/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     551 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

02 שיבכ ךרואל פ"צש - ,028 ,648 748 םיפ"צש 72 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.72 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.72 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
מ"ס 54 הבוגב ,הייחמצל הנגה הקעמ     27.44.01.0090
רוניצמ ,רתויה לכל 'מ 5.1 לש תודש ךרואבו      
,מ"ס 1 יבועב ךלפו "5.1 רטוקב הדלפ      
ןטובמו ןגועמ ,רונתב םיעובצו םינוולוגמ      

109,791.50   168.91   650.00 תוינכתה יפל ,עקרקב רטמ   
109,791.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.72 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

109,791.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.72 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
552/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     552 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

02 שיבכ ךרואל פ"צש - ,028 ,648 748 םיפ"צש 72 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15.72 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  20.15.72 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     27.51.02.0160

  2,570.00     2.57 1,000.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     27.51.02.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
וא ,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחיאתוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל      
הסירג/הריפחה יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      

 59,850.00    19.95 3,000.00 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי ק"מ   
 62,420.00 2.15 קרפ 20.15.72 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.72 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     27.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 28,975.00   115.90   250.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
 28,975.00 3.15 קרפ 30.15.72 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 91,395.00 15 קרפ 15.72 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

553/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     553 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

02 שיבכ ךרואל פ"צש - ,028 ,648 748 םיפ"צש 72 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.72 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.72 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     27.90.01.0001

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 19,000.00 םיצע תרואת 10.09.72 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,000.00 םיצע תרואת 09.72 כ"הס  
1,380,493.95 02 שיבכ ךרואל פ"צש - ,028 ,648 748 םיפ"צש 72 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
554/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     554 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק ו  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.82 ק ר פ       
      
ד ב ו כ  - ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  10.20.82 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבוגב ,02-ב ןוטבמ ,דבוכ - םיכמות תוריק     28.02.01.0040
.)תעקובמ("ימאח" ןבאמ םיבכרומ ,'מ 0.4      
,םירפת,םיזקנ,דוסי ,הביצח/הריפח 'בע:ללוכ      
הינבמ זקנ ,ריקה בגב ירלונרג יולימ      
תשרו םינבאה תרישק ,זוקינ תועירי/השבי      
תודובעה רתי לכו ןבאה ןווגב לוחיכ ,הרישק      

442,465.92   592.80   746.40 .טרפמבו תוינכותב טרופמכ ריקה עוציב ךרוצל ק"מ   
442,465.92 דבוכ - םיכמות תוריק 10.20.82 כ"הס  

      
ת ו ר י ק ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  20.20.82 ק ר פ  ת ת       
ן י ו ז מ  ן ו ט ב -ר ד ג       
      
יופיח אלל ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     28.02.02.0010
,דוסי ,הזר ןוטב ,רפע תודובע ללוכ .ןבא      
בגב ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז ,םירפת ,םיזקנ      
ךרוצל םישורדה םירמוחה תודובעה לכו ריקה      
הבוג .תוינכתב טרופמכ תומלשב ריקה עוציב      
עקרקה סלפממ מ"ס 021 דע ריקה      

833,773.20 1,382.25   603.20 .הכרדמ/יפוס ק"מ   
      
ןבאמ .מ"ס05 לש ללוכ יבועב רדג תוריק     28.02.02.0031
גוס .ןבאה ןווגב לוחיכ ללוכ )תעקובמ("ימאח"      
דוסיל הריפח ,ןויז ללוכ ריחמה 03-ב ןוטב      
םינפ וד יופיצ ,רזוח יולימ ,דוסיה תקיציו ריקה      
םע ןוטבמ ךרבדנ ,ינשה דצב מ"ס 52 דע      
מ"ס 06 דע ריקה הבוג ,םיזקנ ,םירפת ,תוזאפ      
יפל לכה .הכרדמ/יפוס עקרק סלפממ דדמייו      

161,043.05   405.65   397.00 טרפ רטמ   
994,816.25 ןיוזמ ןוטב-רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20.82 כ"הס  

      
ש א ר  י כ ב ד נ ו  ם י י ו פ י ח  40.20.82 ק ר פ  ת ת       
)ג נ י פ ו ק (      
      
ללוכ ."ימאח" ןבאב ןוטבמ םיכמות תוריק יופיח     28.02.04.0015
,םינבא תרישק ,ןוגיע ,תנוולוגמ ןויז תשר      

238,032.00   256.50   928.00 .שרדנה לכו לוחיכ ר"מ   
      
      
      
      

238,032.00 40.20.82 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

555/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     555 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

238,032.00 מהעברה      
      
      
דע בחורב "ימאח" ןבאמ )גניפוק( שאר יכבדנ     28.02.04.0040
ןבאה דוביע ,מ"ס 51 דע הארנ יבוע - מ"ס 05      
ןווגב לוחיכ ללוכ תוארנה תואפה לכב שיטלט      
לכירדאה תשירדו םיטרפ יפל לכה .ןבאה      

 26,227.60   113.05   232.00 רוטקורטסנוקהו רטמ   
      
תרסונמ תובכש ןבאמ )גניפוק( שאר יכבדנ     28.02.04.0041
מ"ס 01 יבועב ,מ"ס 05 דע בחורב ,תתוסמו      
יזפרט ךותיחלו הבישיל םאתומ ,)הארנ יבוע(      
תואפה לכב שיטלט דוביעב ,)לגועמ ריק(      
.ןבאה ןווגב לוחיכ ללוכ ,תוארנה      

 39,064.00   152.00   257.00 לכירדאה תשירדו תוינכתה יפל לכה רטמ   
303,323.60 )גניפוק( שאר יכבדנו םייופיח 40.20.82 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  60.20.82 ק ר פ  ת ת       
      

 17,727.00    23.75   746.40 .02-ב םוקמב 03-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  28.02.06.0005
      

 51,997.11    31.35 1,658.60 .03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  28.02.06.0010
 69,724.11 תונוש 60.20.82 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,810,329.88 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20.82 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
556/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     556 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

8 ק ר פ  80.82 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80.82 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,תוכמותה ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
,םירוביח תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה      
,הכישמ לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס      
יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
.הזוחה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ      
      
"וילאמ הבכ" נ"פ םיפיפכ םיטסלפ תורוניצ     28.08.01.0036
4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 23 רטוקב      

    475.00     9.50    50.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"מ רטמ   
      
)E.P.D.H( ןליתאילופמ םייטסלפ תורוניצ      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     28.08.01.0048
יספ םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

 67,925.00    12.35 5,500.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
 68,400.00 10.80.82 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
557/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     557 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 68,400.00 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     28.08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

 25,080.00    11.40 2,200.00 08.1.021. רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
יפלו 20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     28.08.01.0171
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

 16,615.50 1,510.50    11.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     28.08.01.0258
מ"ס 04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 71,820.00    34.20 2,100.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
181,915.50 10.80.82 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
558/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     558 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

181,915.50 מהעברה      
      
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     28.08.01.0291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
רושיא תלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

  3,135.00   104.50    30.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה ק"מ   
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה      
רזעה ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     28.08.01.0369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

 67,488.00   608.00   111.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
תרטמה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     28.08.01.0495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      

    836.00   418.00     2.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה  
253,374.50 1.8 קרפ 10.80.82 כ"הס  
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559/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     559 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2.8 ק ר פ  20.80.82 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
חול ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
עורזל םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה      
םידומעה רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב      
      
יפלו 10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 06 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
םירזבא שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םישורדה םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב      
דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל      
יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ הרואתה      
.רונתב      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     28.08.02.0039
ךרואב 720.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

268,897.50 2,422.50   111.00 'פמוק .'מ 5 וא 8.4  
      
      
      

268,897.50 20.80.82 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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560/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     560 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

268,897.50 מהעברה      
      
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     28.08.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

 18,325.50   610.85    30.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      
תיביטרוקד וא/ו תננגוסמ )218 י"ת( עורז      
תמאתומ רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ היושע      
דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה ףוגלו דומעל      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה ףוגלו      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
.ןימזמה תשירדו םגד וא/ו טרפ יפל דומעה      

287,223.00 2.8 קרפ 20.80.82 כ"הס  
      
3.8 ק ר פ  30.80.82 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םישגמ      
      
      
      
      
      
      
      

30.80.82 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

561/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     561 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיקדהמ ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
ע"ש וא IXEGOS תרצות 3CB -ו 2CB םגד      
ללוכ ,ר"ממ 53 דע ךתחב םילבכל ,רשואמ      
ירוביחלו טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ      
יבטוק וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה      
    CA01X2, AK01, רובע דרפנ חטבמ( יוסיכ  
תיבלו ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה      
      
יפלו 70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     28.08.03.0042

 26,362.50   237.50   111.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     28.08.03.0045

  9,120.00   304.00    30.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     28.08.03.0081

    427.50     8.55    50.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     28.08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

 98,230.00    44.65 2,200.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
הקראה      
      
      
      

134,140.00 30.80.82 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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562/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     562 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

134,140.00 מהעברה      
      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
וטרופש תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
לכו םידומעל הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב      
עוציבל תושורדה תודובעה לכו םירמוחה      
.וגוס יפל ,םלשומ הקראה רוביח      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     28.08.03.0336

 54,340.00    24.70 2,200.00 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53 רטמ   
      
טוממ תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
עקרקב תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ      
ןוטב הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל      
    521B תשוחנמ הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל  
לית ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05      
תשרב הקראה לית וא ספא לית וא הקראה      
.העיבצו טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     28.08.03.0387
ןוטב תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3      
ללוכ מ"ס 06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט      

  4,554.30   759.05     6.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ  
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     28.08.03.0444
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

 22,460.85   202.35   111.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     28.08.03.0459
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

  2,529.85 2,529.85     1.00 'פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
      
      
      

218,025.00 30.80.82 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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563/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     563 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

218,025.00 מהעברה      
      
      
למשח סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     28.08.03.0465
הדימב םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב      
תוניקתל קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו      
םאתהבו למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה      
םושיר תדועת תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל      
הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבו      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו  
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     28.08.03.0501

  2,310.40    57.76    40.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     28.08.03.0504

  2,006.40    50.16    40.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תייחנה ע"ש   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     28.08.03.0901
    ILAD/CLP הרואתה ףוג לע הטילשל  
PI-GID-MDS-NE תמגוד ILAD תרושקתב      
םירוביח ללוכ מ"עב קטלנא י"ע קוושמ      
םישרדנה רזעה ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח      

 44,289.00   399.00   111.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ 'חי   
      
הצק תדיחי לש דויצ שגמב הנקתהו הקפסא     28.08.03.0902
תמגוד  הענה םרז ליבגמו רתי חתמ ןגמ רובע      
    044-SEM-NE מ"עב קטלנא י"ע קוושמ  
ירמוחו תודובעה לכ,םיילמשח םירוביח ללוכ      

 44,289.00   399.00   111.00 .טלפמוק,תוינכותב ראותמכ םישרדנה רזעה 'חי   
311,869.80 3.8 קרפ 30.80.82 כ"הס  

      
4.8 ק ר פ  40.80.82 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
      

40.80.82 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

564/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     564 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
ללוכ הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
.T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
ילעב הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
יוניבה דרשמ רגאמב םימושרה הכמסה תדועת      
תנכדעתמה המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו      
.דרשמה רתאב      
      
תמגוד W93 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     28.08.04.0132
    M2 1 OLATI תרצותמ CEA י"ע קוושמה  
שרדנה לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש      

205,627.50 1,852.50   111.00 .810.40.80 ףיעס יפל 'חי   
205,627.50 4.8 קרפ 40.80.82 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,058,094.80 8 קרפ 80.82 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

565/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     565 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.82 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.82 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
,מ"ס 6 יבועב ,תובלתשמ םינבאב ףוציר     28.40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב םירוויעל ןומיס ןבא גוסמ      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

 20,064.00   133.76   150.00 .)ןבל ןווגב( דוסי ר"מ   
      
תובכש ןבאמ ,מ"ס 05 בחורב ,ףוציר ספ     28.40.01.9000
5 יבועב ,תדבועמו תרסונמ "ימר" תיעבט      
יפל ,ןוטב דוסי ללוכ ,רתויב קדה םוקמב ,מ"ס      

 12,454.50   249.09    50.00 תוינכתה רטמ   
      
,תיעבט ,החוטש ,תובכש ןבאב ףוציר     28.40.01.9001
,רתויב קדה םוקמב ,מ"ס 5 יבועב ,תינוגילופ      
תבכש ללוכ ,בהבהצ 'זב ןווגב תונוש תודימב      
דוביע .תוינכתה יפל ,טנמצ לוח וא לוחו טיט      
לבקל שי ,םישגנומו םיקלח ויהי ןבאה ינפ      

 52,677.50   210.71   250.00 .תושיגנה ץעוי רושיא ר"מ   
      
תודימב ,תובכש ,תיעבט ןבאמ תוגרדמ     28.40.01.9009
תלבקלו המאתהל תותיס ללוכ ,מ"ס 33*51      
הארתה ספ תותיס ,קלח הכירד חטשמ      
ץעוי רושיא תלבק דע ,הנוש דוביעב      

261,725.00   275.50   950.00 .תינכתה יפל ,ןויזו ןוטב דוסי ,תושיגנה רטמ   
      
תרסונמ "ימאח" תיעבט ןבאמ הבישי תוגרדמ     28.40.01.9013
םסמסומ דוביעב ןוילע בשומ ,תינדי תדבועמו      
תודימב ,הזבוט )םור( תיזחו ינוויכ-וד ,ןידע      
ללוכ ,מ"ס 54-04 הבוגב ,'מ 5.0 בחורב      
יפל ןיוזמ ןוטב דוסי ,שרדנכ תויזפרט םינבא      

113,050.00   665.00   170.00 תוינכתה רטמ   
      
      
      

459,971.00 10.04.82 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

566/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     566 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

459,971.00 מהעברה      
      
      
םיפוציר ןיב שגפמל םוינימולאמ הדרפה ספ     28.40.01.9021
,ףוצירה ינפ םע סלופמ ,מ"מ 5/052 תודימב      

  5,937.50    47.50   125.00 .תוינכתה יפל לכה ,ןוגיע ,ןוטב תרוגח ללוכ רטמ   
      
51 יבועב רתאב קוצי ,03-ב ןיוזמ ןוטב ליבש     28.40.01.9023
ירפת ללוכ ,ליבשה ידיצ ינשמ הטוו ,מ"ס      
ללוכ ןויז ,תותשר 2 תוצווכתהו תוטשפתה      

894,330.00   171.00 5,230.00 תוינכתה יפל לכה ,02 לכ 8 רטוק ,קוריס ר"מ   
      
-כ ,'זב-םוח( ירכרוכ ןווג רובע ל"נל תפסות     28.40.01.9024

  1,808.80   226.10     8.00 )ןוטב ק"מ 1 -ל טנמגיפ ג"ק 5.9 ק"מ   
      
תירכרוכ" גוסמ תוימורט םינבאב ףוציר     28.40.01.9027
,ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות "הירסיק      
טנמצ לוח ללוכ ,מ"ס 7 יבועב ,תונוש תודימב      

441,750.00   294.50 1,500.00 .תוינכתה יפל ר"מ   
      
גוס ,ץעמ )יעבט ליבש( תבכר ינדאמ תוגרדמ     28.40.01.9028
ללוכ ,'מ 6.1 בחורב מ"ס 51/52 ךתחב 'א      
ןוגיעהו רוביחה יטנמלא לכו ןוטב דוסי ,ןוגיע      

 34,200.00   171.00   200.00 תוינכתה יפל רטמ   
      
תודימב )הכילה יקחרמ ןומיסל( הרפיס ןבא     28.40.01.9029
"ןייטשרקא" לש 9601 ט"קמ ,מ"ס 8/04/04      
,ןבל טנמצ סיסב לע ,ינועבצ ןווגב ע"וש וא      

     43.70    43.70     1.00 .תוינכתה יפל ,ףוצירב )עוקיש( עוביק ללוכ 'חי   
      
םומינימ תודימב תיעבט טקל ןבא םוחית ןבא     28.40.01.9032
)ןבאל הדומצ ןבא( 05/05/05-03/03/03      
טנמצ םע לוחיכ ,תכתמ ץוק ,ןוטב דוסי ללוכ      
ליבש( תוינכתה יפל החנהו הקפסה ,ןבל      

285,000.00   190.00 1,500.00 )יעבט רטמ   
      
םומינימ תודימב תיעבט טקל ןבא םוחית ןבא     28.40.01.9033
שומישמ ןבאמ עוציב ,05/05/05-03/03/03      
םע לוחיכ ,תכתמ ץוק ,ןוטב דוסי ללוכ ,רזוח      
הדומצ ןבא ,תוינכת יפל החנה ,ןבל טנמצ      

 17,100.00   171.00   100.00 )יעבט ליבש( ןבאל רטמ   
      
      
      
      

2,140,141.00 10.04.82 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

567/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     567 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2,140,141.00 מהעברה      
      
      
תודימב "הזאפ אלל" תימורט ןג ןבא     28.40.01.9050
"ןיטשרקא" תרבח ,1722 ט"קמ ,001/02/01      
סיסב לע( ירכרוכ "ןוטסרפוס" ןווגב ,ע"וש וא      

 15,960.00    45.60   350.00 .תוינכתה יפל ,)ןבל טנמצ רטמ   
      
001/02/01 תודימב הזאפ םע תימורט ןג ןבא     28.40.01.9051
,ע"וש וא "ןייטשרקא" תרבח ,0622 ט"קמ      
טנמצ סיסב לע( ירכרוכ "ןוטסרפוס" ןווגב      

 21,888.00    45.60   480.00 .תוינכתה יפל ,)ןבל רטמ   
      
רתאב קוצי ,רשוכ ינקתמל 03 -ב ןוטב חטשמ     28.40.01.9100
תכתורמ לזרב תשר ללוכ ,מ"ס 02 יבועב      
ןוטב ינפ תקלחהו מ"ס 02 02/ לכ 8 רטוק      

 19,950.00   133.00   150.00 .םירפתו םיקשמ תוברל קורס ר"מ   
2,197,939.00 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.82 כ"הס  

      
ת ו ע ל ס מ  20.04.82 ק ר פ  ת ת       
      
'זב ןווגב ,תינבלמו החוטש ןבאמ ,העלסמ     28.40.02.9000
ללוכ ,06*001*001 םומינימ תודימב ,רופא      
טרפה יפלו ,תוינכטואיג תועירי ,הזר ןוטב      

114,000.00   285.00   400.00 .סדנהמה תוינכתו ר"מ   
      
םומינימ תודימב )רדלוב( עלס     28.40.02.9002
    08X001X001 יפל עקרקב עוביק ללוכ ,מ"ס  

 23,750.00   237.50   100.00 .תוינכתה 'חי   
137,750.00 תועלסמ 20.04.82 כ"הס  

      
ת ו ע י ר י  50.04.82 ק ר פ  ת ת       
      
הגורא אל תינכטואיג העירי הנקתהו הקפסא     28.40.05.9100
וא ןופוד תרצות DLOG XETNALP גוסמ      
תבכשל םיעצמה תבכש ןיב ,ע"וש      
העיריה לקשמ .קחשמה ינקתמב "תיניערגה"      
,ןרציה תוארוה יפל הנקתה .ר"מל 'ג 521      
יפלו חטשה יאנת יפל שרדיתש הרוצ לכב      
01 לש הפיפחב תווצק רוביח .הנקתה טרפ      

 23,085.00     8.55 2,700.00 .מ"ס ר"מ   
 23,085.00 תועירי 50.04.82 כ"הס  

      
      

2,358,774.00 רתאה חותיפ 04.82 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

568/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     568 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
14 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

14 ק ר פ  14.82 ק ר פ       
      
1.14 ק ר פ  10.14.82 ק ר פ  ת ת       
      
לש תומכב ר"מ 052 לעמ םיחטשל טסופמוק     28.41.01.0011

 68,400.00   142.50   480.00 םנודל ק"מ 02-כ ק"מ   
      
תימוקמה המדאל תמאתומו תאבומ ןג תמדא     28.41.01.0013

476,663.45    50.35 9,467.00 חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב רחאלו ק"מ   
      
,רופח רמוחב לופיט ,ימוקמ רמוחמ ןג תמדא     28.41.01.9000
ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח שומיש ךרוצל      
ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה תדרפה ,יופינו      
טרפמה תושירד יפל תיננג המדא יולימל      
תלבוה , ותסמעה ,ונוסחא תוברל .דחוימה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה רוזאל רמוחה      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      
יפל לכה .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי      

103,474.31    10.93 9,467.00 ןוריחמב 0520.100.15 ףיעס טוריפ ק"מ   
      
לש הבכש יבועב ,תימוקמ ףושיח תמדא רוזיפ     28.41.01.9001

 38,000.00     9.50 4,000.00 םיננכותמ םיהבג יפל רושיי ללוכ ,מ"ס 02 ק"מ   
686,537.76 1.14 קרפ 10.14.82 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.82 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

 30,590.00     9.50 3,220.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  28.41.02.0055
      

167,960.00    12.35 13,600.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  28.41.02.0065
      

 38,304.00    13.30 2,880.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  28.41.02.0070
      

 83,410.00    19.00 4,390.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  28.41.02.0075
      

 83,125.00    23.75 3,500.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  28.41.02.0080
      

403,389.00 20.14.82 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

569/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     569 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
14 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

403,389.00 מהעברה      
      
      

 52,668.00    26.60 1,980.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  28.41.02.0085
      

  7,267.50    16.15   450.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  28.41.02.0137
      

  9,025.00    47.50   190.00 . 61 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  28.41.02.0142
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     28.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

205,200.00     5.70 36,000.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     28.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

118,750.00     4.75 25,000.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

 32,300.00    38.00   850.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  28.41.02.0160
      

  1,567.50    52.25    30.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  28.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

    855.00    28.50    30.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  28.41.02.0190
      

  5,130.00    42.75   120.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  28.41.02.0200
      

  7,220.00    90.25    80.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  28.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     28.41.02.0235

  6,840.00    42.75   160.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     28.41.02.0240

 17,290.00    66.50   260.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 002 וא 8" רטוקב .C.V.P לוורש     28.41.02.0245

 17,100.00    95.00   180.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     28.41.02.0255

  3,705.00   123.50    30.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
      

888,307.00 20.14.82 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

570/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     570 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
14 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

888,307.00 מהעברה      
      
      
ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     28.41.02.0265
רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ ללוכ      

 33,440.00   104.50   320.00 .ומוקמל ריטממה 'חי   
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     28.41.02.0270
היקשהה תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

 31,635.00    85.50   370.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
      

 26,220.00    38.00   690.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  28.41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     28.41.02.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

 16,096.80 5,365.60     3.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     28.41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

 20,109.60   718.20    28.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     28.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  5,865.30   651.70     9.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     28.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  2,986.80   497.80     6.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     28.41.02.0390

  5,985.00   133.00    45.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
1,030,645.50 20.14.82 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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571/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     571 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
14 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,030,645.50 מהעברה      
      
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     28.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

 22,800.00 3,800.00     6.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     28.41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

 21,375.00 7,125.00     3.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
CD-61 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     28.41.02.0460
ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמ הנגה ןוראב      
ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ לע      

 34,200.00 11,400.00     3.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     28.41.02.0470

 13,965.00   332.50    42.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     28.41.02.0500

 15,048.00   313.50    48.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     28.41.02.0505

  4,655.00   332.50    14.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     28.41.02.0525

 14,250.00 1,187.50    12.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     28.41.02.0530

  4,702.50 1,567.50     3.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
1,161,641.00 2.14 קרפ 20.14.82 כ"הס  

      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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572/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     572 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
14 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

3.14 ק ר פ  30.14.82 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     28.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

134,820.00     4.28 31,500.00 .'וכו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד     28.41.03.0050
ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש      
איצמהל שי .םנודל ב"וק 02 לש תומכב      
טסופמוקה קפס לש  יוטיחה לע רושיא      
טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל וריבעהלו      
עוציבל שרדנה לכ ללוכ ריחמה .רתאל      
ירמוחו םיינכמ םילכב שומיש ןוגכ הדובעה      

 89,775.00     2.85 31,500.00 .ןושיד ר"מ   
      
טפסופ רפוס םרג 08 לש תומכב דוסי ןושיד     28.41.03.0055
ריחמה .םנודל ירולכ ןגלשא ג"ק 001 ו םנודל      
שומיש ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ      

 89,775.00     2.85 31,500.00 . הענצהו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
:N בכרה לעב סמת יטיא ימיכ ןשד  תפסות     28.41.03.0060
    K:P הייחמצה גוסל שארמ רשואמו עודי  
ע"ש וא ןיערגה לש "ןירגיטלומ" גוסמ שרדנה      

 45,600.00     1.90 24,000.00 .םנודל ג"ק 05 / ר"מל םרג 05 לש תומכב ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      

359,970.00 30.14.82 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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573/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     573 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
14 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

359,970.00 מהעברה      
      
      
ויוקיק ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     28.41.03.0072
לבקל שי .חקפמה / ןנכתמה י"ע שרדנה      
ריחמה .אשדה רוקמ לע חקפמהמ רושיא      
םורט םישרדנה םילופיטה לכ תא ללוכ      
שאר ינשד ,עקרק יקיזמתרבדה - הליתש      
רחאל םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל      
ינושידו םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש      

152,000.00    19.00 8,000.00 .הצרמה ר"מ   
      
לכימ , 3 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     28.41.03.0100

182,400.00     7.60 24,000.00 .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     28.41.03.0110

1,094,400.00    15.20 72,000.00 .תיקש וא  ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      
רטיל 01 - 6 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     28.41.03.0130

 16,416.00    45.60   360.00 .לכימ חפנ 'חי   
      
- 5.7 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     28.41.03.0157
הלעמב מ"ס 02 דודמ : מ"מ 53  עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 5.2 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
וא ,תוחפל רטיל 52 חפנב לכיממ . הפיו      

 24,225.00   285.00    85.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ 'חי   
      
עזג רטוק - 5.8 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     28.41.03.0162
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ  :מ"מ 05      
,הפיו חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
רטיל 05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ      

 70,300.00   351.50   200.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל 'חי   
      
- 5.8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     28.41.03.0167
הלעמב מ"ס 02 דודמ  :מ"מ 05 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ ,הפיו      

 33,915.00   399.00    85.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
עזג רטוק - 5.9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     28.41.03.0172
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ 57      
,הפיו חתופמ ,'מ 8.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3 םומינימ      

110,200.00   551.00   200.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל 'חי   
      

2,043,826.00 30.14.82 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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574/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     574 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
14 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2,043,826.00 מהעברה      
      
      
,ןולא( 5.7 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     28.41.03.0185

  7,267.50    85.50    85.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
,ןולא( 5.8 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     28.41.03.0195

 12,920.00   152.00    85.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
ןז יוצמ רמת גוסמ לקד ץע תעיטנו הקפסא     28.41.03.0240
עזג הבוג ,טרפמ יפל ןאש תיב קמעמ ינאיח      
תופעתסהל דעו עקרק ינפמ דודמ 'מ 0.4      

 91,200.00 4,560.00    20.00 .תופכה 'חי   
      
מ"ס 03 עזג רטוק ירוס ןזמ רגוב יאפוריא תיז     28.41.03.0250
דע 06 תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ      

 45,600.00 2,280.00    20.00 ץעל טסופמוק רטיל 001 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     28.41.03.0280

106,314.50     1.90 55,955.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
      
רטוקב םייק ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     28.41.03.0300
תונכהה לכ ללוכ תושרה םוחתב, מ"ס 02 דע      

  2,137.50   427.50     5.00 .ףרוצמה טרפמה י"פע  תושרדנה 'חי   
      
םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     28.41.03.0310
'מ 3 לעמ הבוגבו מ"ס 04-02 עזג רטוקב      
תושרדנה תונכהה לכ ללוכ תושרה םוחתב      

  5,320.00   760.00     7.00 .ףרוצמה טרפמה  י"פע 'חי   
      
םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     28.41.03.0320
'מ 3 לעמ הבוגבו מ"ס 04 לעמ עזג רטוקב      
תושרדנה תונכהה לכ ללוכ תושרה םוחתב      

  9,310.00 1,330.00     7.00 .ףרוצמה טרפמה י"פע 'חי   
2,323,895.50 3.14 קרפ 30.14.82 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4,172,074.26 14 קרפ 14.82 כ"הס  
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575/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     575 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.82 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ל י ש  10.24.82 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      
      
םגד ,)ירוביצ חטש( ןגב תוגהנתה טלש     28.42.01.9000
הקפסא ללוכ ,"תוער םיבכמ ןיעידומ תייריע"      
יפלו ןרציה תוארוה יפל ןוגיע ,דוסי ,הנקתהו      

 11,400.00 3,800.00     3.00 .תוינכתה 'חי   
 11,400.00 ןג טוליש 10.24.82 כ"הס  

      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.82 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
םגד ,מ"ס 07 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     28.42.02.9000
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 65,930.00 1,648.25    40.00 תוינכתה יפל ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 021 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     28.42.02.9001
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

698,440.00 1,746.10   400.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 071 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     28.42.02.9002
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 73,796.00 1,844.90    40.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
ירזיבא ללוכ ,תכתמו ץע "יתשק" לספס     28.42.02.9003
יפל ןוגיעו דוסי ,תנעשמ ,די ידעסמ ,רוביח      

 38,000.00 1,900.00    20.00 תוינכתה רטמ   
      
,רוביח ירזיבא ללוכ ,תכתמו ץע ,"רשי" לספס     28.42.02.9004

 14,250.00 1,425.00    10.00 תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי ,תנעשמ ,די ידעסמ רטמ   
      
      

890,416.00 20.24.82 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

576/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     576 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

890,416.00 מהעברה      
      
      
םגד ץע ילספס םע ןוטבמ הבישי תכרעמ     28.42.02.9005
ללוכ ,"אכירא םחש" ,3071 ט"קמ ,"שרוח"      

 62,700.00 5,225.00    12.00 'פמוק תוינכתה יפל ןוגיע  
      
,"תנעשמ םע הגנ בשומ" םגד ןוטב לספס     28.42.02.9009
וא "אכירא םחש" תרבח לש 1441 ט"קמ      
ןוגיע ללוכ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,ע"וש      

 13,355.10 2,225.85     6.00 .תוינכתה יפל ,הנקתהו 'חי   
      
,"תנעשמ אלל הגנ בשומ" םגד ןוטב לספס     28.42.02.9010
וא "אכירא םחש" תרבח לש 8341 ט"קמ      
ןוגיע ללוכ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,ע"וש      

 10,140.30 1,690.05     6.00 .תוינכתה יפל ,הנקתהו 'חי   
      
תנעשמ םע הגנ בשומ" םגד ןוטב לספס     28.42.02.9011
םחש" תרבח לש 8441 ט"קמ ,"ץע בשומו      
,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,ע"וש וא "אכירא      

 24,646.80 4,107.80     6.00 .תוינכתה יפל ,הנקתהו ןוגיע ללוכ 'חי   
1,001,258.20 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.82 כ"הס  

      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.82 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     28.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרציה תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

 10,868.00 1,086.80    10.00 תוינכתה יפלו 'חי   
      
שיגנ זרב םע ,םיזרב 2 ללוכ רוריק םע היזרב     28.42.04.9001
םגד ,םיקובקב יולימל זרב םעו םיכנל      

 24,719.00 12,359.50     2.00 "אכירא םחש" לש 3602 ט"קמ ,"ןואיש" 'חי   
      
לש 2162 ט"קמ "םיבלכ ביבא" םגד היזרב     28.42.04.9002
,םיבלכל תקוש ללוכ ,ע"וש וא "אכירא םחש"      
תריחב יפל ,תתוסמו ןווגמ ןוטב רמגב      
םימ רוקמל רוביח ,ןוגיע ,דוסי ללוכ ,לכירדאה      

  6,175.00 6,175.00     1.00 'פמוק תוינכתהו ןרציה יפל טלפמוק לכה ,ינוריע  
 41,762.00 תויזרבו םינותפשא 40.24.82 כ"הס  
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577/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     577 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת נ י ג ו  ק ח ש מ  י נ ק ת מ  50.24.82 ק ר פ  ת ת       
ם י ב ל כ       
      
לש מ"מ 2-1  "תיניערג" גוסמ םידלי ןגל עצמ     28.42.05.0050

 45,015.75   333.45   135.00 .והשלכ יבועב ךרע הווש וא ידעלג רפכ ק"מ   
      
,)חולמ אל( םירז םיפוגו תלוספמ יקנ ,םי לוח     28.42.05.0080
03 לש תובכשב רוזיפו הלבוה ,הקפסא ללוכ      

 30,210.00   100.70   300.00 מ"ס ק"מ   
 75,225.75 םיבלכ תניגו קחשמ ינקתמ 50.24.82 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ר פ  60.24.82 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,ץע תללצהו הדלפמ הלוגרפ     28.42.06.9000
ט"קמ "רומיטלוב" םגד ,מ"ס 012/052/002      
ןווגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 9162005      
תוארוה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל      

139,365.00 9,291.00    15.00 .תוינכתהו ןרציה 'חי   
      
תרזעב הללצה ,תכתממ "תיתשק" הלוגרפ     28.42.06.9001
,הרישקהו רוביחה ירזיבא לכ ללוכ ,םיספטמ      

 34,200.00 1,900.00    18.00 תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי ר"מ   
      
תרזעב הללצה ,ץעו תכתממ "הלוגע" הלוגרפ     28.42.06.9002
,הרישקהו רוביחה ירזיבא לכ ללוכ ,םיספטמ      

1,187,500.00 2,375.00   500.00 תינכתה יפל ןוגיעו דוסי ר"מ   
      
םח ןוולגב תנוולוגמ תכתממ "תשק" תלוגרפ     28.42.06.9030
לכירדאה תריחב י"פע ןווגב ,רונתב העובצו      
ןוגיעו ןוטב דוסי ללוכ ,)םיילאטמ םינווג ללוכ(      

 71,250.00 2,375.00    30.00 .תוינכתה יפל 'חי   
1,432,315.00 תולוגרפ 60.24.82 כ"הס  

      
ם י י נ פ ו א  י נ ק ת מ  70.24.82 ק ר פ  ת ת       
      
ךרואב ,םוינימולאמ "הלריפס" םיינפוא ןקתמ     28.42.07.9000
ללוכ "אכירא םחש" לש 4894 ט"קמ 'מ 22.1      

  9,234.00 1,539.00     6.00 תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיעו דוסי 'חי   
  9,234.00 םיינפוא ינקתמ 70.24.82 כ"הס  
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578/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     578 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  80.24.82 ק ר פ  ת ת       
      
העובצו תנוולוגמ תכתממ םיספטמל תוכומס     28.42.08.9001
ךתחב מ"מ 01 יבועב תכתממ םיחלפ ינשמ      
ללוכ ,םילבכ תלחשהל םירוח םע הנתשמ      

 19,000.00   190.00   100.00 .תוינכתה יפלו ןיוזמ ןוטבמ דוסיו ןוגיע 'חי   
      
מ"מ 8 יבועב 613 הטסורינמ החיתמ ילבכ     28.42.08.9002
תוכומסב הלחשהלו םיספטמ ףופילל תוחפל      
'מ 3 לכ הטסורינמ םינחתומ ללוכ תכתמה      
,הלחשה ללוכ )הכומס לכ ידיצ ינשמ( תוחפל      

 39,900.00    66.50   600.00 .תוינכתה יפל ,החיתמ ,ןוגיע רטמ   
      
תוניפ" תרבח לש ,ןוטבמ ילטיגיד ץוח לקשמ     28.42.08.9003
,ע"וש וא 1000-4 ט"קמ ,"תוקורי תוברת      
,למשח תדוקנל רוביח ,הלבוה ,הקפסא ללוכ      

 20,781.25 20,781.25     1.00 'פמוק תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיע ,הנקתה  
 79,681.25 תונוש 80.24.82 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,650,876.20 ץוח טוהיר 24.82 כ"הס  
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579/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     579 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.82 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.82 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     28.44.01.0080
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      

 92,900.50   168.91   550.00 טרפ יפל תוריקל רוביח רטמ   
      
)היחמצל הנגה הקעמ( תכתממ ךומנ הקעמ     28.44.01.9001
לכל 'מ 5.1 לש תודש ךרואבו מ"ס 54 הבוגב      
יבועב ךלפו 5.1" רטוקב הדלפ רוניצמ ,רתויה      
יפל ןווגב ,רונתב םיעובצו םינוולוגמ ,מ"ס 1      

 87,932.00   169.10   520.00 .ןגועמ ,לכירדאה תריחב רטמ   
      
ןוולג ןוולוגמ ,מ"ס 021 הבוגב תכתמ הקעמ     28.44.01.9002
,תיטטס ורטקלא הקבאב ,רונתב עובצו םח      
,ע"וש וא "רובמט" לש roodtuo תמגודכ      
םינווג ללוכ( לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
הטזור ,םולהי חודיקב ןוגיע ללוכ )םיילאטמ      

112,605.00   375.35   300.00 תוינכתה יפל ,דוסי וא תוקטלפ ,ןוגיעה יוסיכל רטמ   
      
ידומע םע תכתורמ 'מ 02.1 הבוגב תשר רדג     28.44.01.9004
,"םיקחשמ ינקתמ ןרוא" תרבח לש ,לזרב      
העיבצ ,ןוולג ללוכ ,ע"וש וא ,5552 ט"קמ      
ריק שארל ןוגיע ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
תוארוה יפל הנקתה ,המדאב תודוסי םע וא      

 38,047.50   253.65   150.00 .ןרציה רטמ   
      
,'מ 2.1 הבוגבו 'מ 5.1 בחורב יפנכ דח רעש     28.44.01.9005
ט"קמ ,"םיקחשמ ינקתמ ןרוא" תרבח לש      
יפל ןווגב העיבצ ,ןוולג ללוכ ,ע"וש וא ,6552      
םיריצ ללוכ ,לזרב תרגסמ ,לכירדאה תריחב      
,היילת לוענמ ,ןותחתו ןוילע לעונ ,םיטורח      
,המדאב תודוסי םע וא ריק שארל ןוגיע      

 10,119.40 2,529.85     4.00 ןרציה תוארוה יפל הנקתה 'חי   
341,604.40 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.82 כ"הס  

      
      
      
      
      

341,604.40 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.82 כ"הס  
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580/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     580 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15.82 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר פ  10.15.82 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ      
      
וא ר"מ 002 דע חטש :הרדגה -לבגומ חטש      
קודיה ןפוא וא/ו רטמ 4 מ ןטק חטשה בחורש      
. תדחוימ השירד י"פע      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה םוסרפ      
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     28.51.01.0025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

 70,400.00     3.52 20,000.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     28.51.01.0030

  2,052.00   205.20    10.00 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      
ןבא יכבדנ רדג תוריק לש ריהז קורפ     28.51.01.9000
יוקינ ללוכ ,תודוסיהו )תדבועמ( תתתוסמ      
ללוכ ,רזוח שומיש םשל םינבאה לש ידוסי      
תלוספ רתאל דוסיה יוניפ ,רתאב ינמז ןוסחא      

     61.75    61.75     1.00 .רשואמ ק"מ   
      
תלוספ רתאל יוניפ ללוכ העלסמ קורפ     28.51.01.9001

  2,612.50    52.25    50.00 .רשואמ ר"מ   
      

 75,126.25 10.15.82 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

581/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     581 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 75,126.25 מהעברה      
      
      
לדוגב חטשה ינפמ םיעלס לש ריהז ףוסיא     28.51.01.9003
ללוכ ,מ"ס 08X021X001 לש ילמינימ      

 14,250.00   142.50   100.00 .חקפמה תייחנה יפל םוקמב ,םזוכיר 'חי   
 89,376.25 םיקורפ 10.15.82 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15.82 ק ר פ  ת ת       
      

437,000.00    21.85 20,000.00 עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח ק"מ  28.51.02.0070
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     28.51.02.0160

 27,113.50     2.57 10,550.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     28.51.02.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
וא ,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחיאתוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל      
הסירג/הריפחה יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      

598,500.00    19.95 30,000.00 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי ק"מ   
      
/ )הריפחהמ אציש( ימוקמ רמוחב יופיח     28.51.02.9004
ליבשה ידיצ ינש ךרואל רפע / המדא      
תווצק ינשמ יצחו רטמ דע .תובחרהו      
הדובעב וא ריעז ילכב שומיש ,םיליבשה      

 17,100.00    14.25 1,200.00 .)דרפנב דדמנ דצ לכ( תינדי רטמ   
      
5.1 דע בחורב "יפקיה ליבש" יאוות תחיתפ     28.51.02.9005
ללוכ ,םיידיב וא ריעז ןורפחמ ינימ תרזעב 'מ      

  5,320.00     9.50   560.00 .תוינכתה יפל ,תיתש קודיה ,ףושיח ר"מ   
1,085,033.50 רפע תודובע 20.15.82 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.82 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     28.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

305,628.30   115.90 2,637.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
305,628.30 3.15 קרפ 30.15.82 כ"הס  

      
      
      

1,480,038.05 חותיפו םישיבכ 15.82 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

582/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     582 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.82 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.82 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     28.90.01.0001

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 19,000.00 םיצע תרואת 10.09.82 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,000.00 םיצע תרואת 09.82 כ"הס  
13,890,791.59 םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
583/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     583 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הסינכ פ"צש ,404 שרגמ 92 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.92 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.92 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
תוארוה יפל היהי םיפיעסה לכ לש עוציבה      
תוינכתה יפלו םינרציה      
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
,מ"ס 6 יבועב ,תובלתשמ םינבאב ףוציר     29.40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב םירוויעל ןומיס ןבא גוסמ      
ףוציר תכמנהב ,מ"ס 06 בחורב ,)תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב ,היצח ירבעמב      

    535.04   133.76     4.00 .תוינכתה יפל ,)ןבל ןווגב( דוסי ר"מ   
      
תובכש ןבאמ ,מ"ס 04 בחורב ,ףוציר ספ     29.40.01.9000
5 יבועב ,תדבועמו תרסונמ ,"ימר" תיעבט      
ללוכ ,דוביעה רחאל רתויב קדה םוקמב ,מ"ס      

    996.36   249.09     4.00 תוינכתה יפל ,ןוטב דוסי רטמ   
      
,החוטש ,תיעבט ,תובכש ןבאב ףוציר     29.40.01.9001
רתויב קדה םוקמב ,מ"ס 5 יבועב ,תינוגילופ      
'זב ןווגב תונוש תודימב ,דוביעה רחאל      
,טנמצ לוח וא לוחו טיט תבכש ללוכ ,בהבהצ      
םיקלח ויהי ןבאה ינפ דוביע .תוינכתה יפל      

 21,071.00   210.71   100.00 .תושיגנה ץעוי רושיא לבקל שי ,םישגנומו ר"מ   
      
גוסמ ,מ"ס 7 יבועב ,תוימורט םינבאב ףוציר     29.40.01.9010
"תומר" ןבא 03% םע בולישב 2-ו 1 "ילוביט"      
תריחב יפל םינווגבו רמגב ,טרפה תודימ לכב      
תרצות לכה ,)ןבל טנמצ סיסב לע( לכירדאה      
,טנמצ-לוח תבכש ללוכ ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      
םינווג בוליש ,םיקשיימ יולימ ,תיתשתה תנכה      
,תותשקב םושיי ,םיסלפמ תאוושה ,תואמגודו      
לכה תועוצרבו םינטק םיחטשב ,לגועמב      

 49,210.00   133.00   370.00 תוינכתה יפלו טלפמוק ר"מ   
      
      
      

 71,812.40 10.04.92 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

584/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     584 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הסינכ פ"צש ,404 שרגמ 92 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 71,812.40 מהעברה      
      
      
תודימב ,"תיתשק" תימורט ןג ןבא     29.40.01.9012
,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,02/05/01      

 10,260.00    51.30   200.00 .תוינכתה יפל  ע"וש וא "ןייטשרקא" רטמ   
      
חישק יטסלפ רמוחמ אשד םחות - הניג ץצוח     29.40.01.9036
.ג.א.ד" תרבח לש ,מ"ס 71 )בחור( הבוגב      
עוביק ללוכ ,םוח ןווגב ,ע"וש וא "תוישעת      

  3,420.00    11.40   300.00 .המדאב רטמ   
 85,492.40 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.92 כ"הס  

      
ת ו ע ל ס מ  20.04.92 ק ר פ  ת ת       
      
'זב ןווגב ,תינבלמו החוטש ןבאמ ,העלסמ     29.40.02.9000
ללוכ ,06*001*001 םומינימ תודימב ,רופא      
טרפה יפלו ,תוינכטואיג תועירי ,הזר ןוטב      

  2,850.00   285.00    10.00 .סדנהמה תוינכתו ר"מ   
  2,850.00 תועלסמ 20.04.92 כ"הס  

      
ת ו ע י ר י  50.04.92 ק ר פ  ת ת       
      
הגורא אל תינכטואיג העירי הנקתהו הקפסא     29.40.05.9100
וא ןופוד תרצות DLOG XETNALP גוסמ      
תבכשל םיעצמה תבכש ןיב ,ע"וש      
העיריה לקשמ .קחשמה ינקתמב "תיניערגה"      
,ןרציה תוארוה יפל הנקתה .ר"מל 'ג 521      
יפלו חטשה יאנת יפל שרדיתש הרוצ לכב      
01 לש הפיפחב תווצק רוביח .הנקתה טרפ      

              8.55 .מ"ס ר"מ           
תועירי 50.04.92 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 88,342.40 רתאה חותיפ 04.92 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

585/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     585 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הסינכ פ"צש ,404 שרגמ 92 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.92 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14.92 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק ב       
      
,םנודל ק"מ 02 -כ לש תומכב טסופמוק     29.41.01.0011

  8,550.00   142.50    60.00 .ר"מ 052 לעמ םיחטשל ק"מ   
      
תאבומ,חטשב רוזיפ תוברל ,ןג תמדא     29.41.01.0013
תקידב רחאלו תימוקמה המדאל תמאתומו      

 85,595.00    50.35 1,700.00 עקרק ק"מ   
 94,145.00 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14.92 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  20.14.92 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

    475.00     9.50    50.00 . 6 גרד  מ"מ 61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  29.41.02.0055
      

  7,657.00    12.35   620.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  29.41.02.0065
      

  2,926.00    13.30   220.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  29.41.02.0070
      

  5,890.00    19.00   310.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  29.41.02.0075
      

  6,887.50    23.75   290.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  29.41.02.0080
      

  3,192.00    26.60   120.00 . 6 גרד  מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  29.41.02.0085
      

    969.00    16.15    60.00 . 61 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  29.41.02.0137
      

  1,425.00    47.50    30.00 . 61 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  29.41.02.0142
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     29.41.02.0144
, 'מ -3.0 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

 11,172.00     5.70 1,960.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      
      

 40,593.50 20.14.92 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

586/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     586 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הסינכ פ"צש ,404 שרגמ 92 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 40,593.50 מהעברה      
      
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     29.41.02.0150
, 'מ -0.1 0.2 לכ ש"ל 3.2-6. ,ע"ש וא ןד ןענ      

    475.00     4.75   100.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ ללוכ רטמ   
      

  1,710.00    38.00    45.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  29.41.02.0160
      

    261.25    52.25     5.00 .תופטפט 02 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  29.41.02.0165
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

    285.00    28.50    10.00 .01 גרדב  מ"מ 05 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  29.41.02.0190
      

  2,565.00    42.75    60.00 .01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  29.41.02.0200
      

  2,707.50    90.25    30.00 .01 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  29.41.02.0220
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     29.41.02.0235

    427.50    42.75    10.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 061 וא 6" רטוקב .C.V.P לוורש     29.41.02.0240

  1,995.00    66.50    30.00 12.5. רטמ   
      
גרדב מ"מ 002 וא 8" רטוקב .C.V.P לוורש     29.41.02.0245

  1,900.00    95.00    20.00 12.5. רטמ   
      
לש הריהז החיתפ רובע לוורש ריחמל תפסות     29.41.02.0255

    617.50   123.50     5.00 .ותומדקל בצמה תרזחה ללוכ ףוציר/טלפסא רטמ   
      
ע"ש וא רטנה לש  I-02 םגד החיג ריטממ     29.41.02.0265
רוביחו היקשהה תינכותל תמאות היפ ללוכ      

  1,881.00   104.50    18.00 .ומוקמל ריטממה 'חי   
      
ע"ש וא NR וא ORP-04 םגד ירטור ריטממ     29.41.02.0270
היקשהה תינכותל תמאות תירוטור היפ ללוכ      

  5,301.00    85.50    62.00 .ומוקמל ריטממה רוביחו 'חי   
      

  3,040.00    38.00    80.00 .2/1"-4/3" רטוקב זתמ/ריטממ רגנ לא 'חי  29.41.02.0280
      
תכרעמ ישאר      

 63,759.25 20.14.92 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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587/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     587 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הסינכ פ"צש ,404 שרגמ 92 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 63,759.25 מהעברה      
      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
אלל הרטמהו ףוטפטל 2" רטוק תכרעמ שאר     29.41.02.0310
יפל היקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה      
ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ      
תסו,ץחל ןיטקמ,םיננסמ ינש,רטמורדיה      
וא י.ר.א תמגודכ יטמוטוא ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
גוסמ םירלודומ רוביח ירזיבאו היזרבו דוקיפ      

  5,365.60 5,365.60     1.00 'פמוק ע"וש/ןוסאלפ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     29.41.02.0360
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  1,436.40   718.20     2.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     29.41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  2,606.80   651.70     4.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     29.41.02.0370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 1"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

    995.60   497.80     2.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     29.41.02.0390

    798.00   133.00     6.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     29.41.02.0410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  3,800.00 3,800.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     29.41.02.0430
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

  7,125.00 7,125.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
 85,886.65 20.14.92 קרפ תתב הרבעהל
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588/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     588 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הסינכ פ"צש ,404 שרגמ 92 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 85,886.65 מהעברה      
      
      
בושחימ תכרעמ      
      
CD-61 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     29.41.02.0460
ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ ,ןעטמ      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפולחל      
הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה ןוראב      
ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ לע      

 11,400.00 11,400.00     1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     29.41.02.0470

  2,992.50   332.50     9.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
םינוש הייקשה ירזיבא      
      
.דבלב חקפמ רושיאל ףופכב      
      
זגראב הנגה ללוכ טרפ יפל זקנמה תפיטש     29.41.02.0500

  1,881.00   313.50     6.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  
      
ללוכ טרפ יפל זקנמ /קלחמ םוקאו םותסש     29.41.02.0505

    665.00   332.50     2.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר זגראב הנגה  
      
הנגה ללוכ טרפ יפל 1" רטוקב תוסיו תדוקנ     29.41.02.0510

    380.00   380.00     1.00 'פמוק .ע"ש וא ןייל ןייר  זגראב  
      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     29.41.02.0525

  1,187.50 1,187.50     1.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     29.41.02.0530

  1,567.50 1,567.50     1.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
105,960.15 2.14 קרפ 20.14.92 כ"הס  

      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14.92 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
      

30.14.92 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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589/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     589 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הסינכ פ"צש ,404 שרגמ 92 הנבמ
ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנלו הליתשל עקרק תרשכה     29.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

 11,556.00     4.28 2,700.00 .םיינכמ םילכב ר"מ   
      
ויוקיק ןזמ אשד ידברמ לש החנהו הקפסא     29.41.03.0072
לבקל שי .חקפמה / ןנכתמה י"ע שרדנה      
ריחמה .אשדה רוקמ לע חקפמהמ רושיא      
םורט םישרדנה םילופיטה לכ תא ללוכ      
שאר ינשד ,עקרק יקיזמתרבדה - הליתש      
רחאל םישרדנה םילופיטה לכו טסופמוקל      
ינושידו םיסוסיר ,הליגעמב קודיה - הליתש      

 28,500.00    19.00 1,500.00 .הצרמה ר"מ   
      
לכימ , 3 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     29.41.03.0100

  8,664.00     7.60 1,140.00 .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     29.41.03.0110

 51,072.00    15.20 3,360.00 רטיל 3 חפנב 'חי   
      
36 - עזג רטוק 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     29.41.03.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא ,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

  9,120.00   456.00    20.00 עקרקהמ 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     29.41.03.0280

  5,130.00     1.90 2,700.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
114,042.00 תועיטנו ןוניג 30.14.92 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

314,147.15 ןוניג תודובע 14.92 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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590/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     590 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הסינכ פ"צש ,404 שרגמ 92 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.92 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ל י ש  10.24.92 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      
      
םגד ,)ירוביצ חטש( ןגב תוגהנתה טלש     29.42.01.9000
הקפסא ללוכ ,"תוער םיבכמ ןיעידומ תייריע"      
יפלו ןרציה תוארוה יפל ןוגיע ,דוסי ,הנקתהו      

  3,800.00 3,800.00     1.00 .תוינכתה 'חי   
  3,800.00 ןג טוליש 10.24.92 כ"הס  

      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.92 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
םגד ,מ"ס 07 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     29.42.02.9000
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  8,241.25 1,648.25     5.00 תוינכתה יפל ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 021 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     29.42.02.9001
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  8,730.50 1,746.10     5.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 071 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     29.42.02.9002
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

  9,224.50 1,844.90     5.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
ירזיבא ללוכ ,תכתמו ץע "יתשק" לספס     29.42.02.9003
יפל ןוגיעו דוסי ,תנעשמ ,די ידעסמ ,רוביח      

  9,500.00 1,900.00     5.00 תוינכתה רטמ   
      
,רוביח ירזיבא ללוכ ,תכתמו ץע ,"רשי" לספס     29.42.02.9004

  4,275.00 1,425.00     3.00 תוינכתה יפל ןוגיעו דוסי ,תנעשמ ,די ידעסמ רטמ   
      
      

 39,971.25 20.24.92 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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591/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     591 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הסינכ פ"צש ,404 שרגמ 92 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 39,971.25 מהעברה      
      
      
םגד ץע ילספס םע ןוטבמ הבישי תכרעמ     29.42.02.9005
ללוכ ,"אכירא םחש" ,3071 ט"קמ ,"שרוח"      

 15,675.00 5,225.00     3.00 'פמוק תוינכתה יפל ןוגיע  
 55,646.25 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.92 כ"הס  

      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.92 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     29.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרציה תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

  2,173.60 1,086.80     2.00 תוינכתה יפלו 'חי   
  2,173.60 תויזרבו םינותפשא 40.24.92 כ"הס  

      
500.24 ק ר פ  50.24.92 ק ר פ  ת ת       
      
לש מ"מ 2-1  "תיניערג" גוסמ םידלי ןגל עצמ     29.42.05.0050

            333.45 .והשלכ יבועב ךרע הווש וא ידעלג רפכ ק"מ           
500.24 קרפ 50.24.92 כ"הס            

      
ת ו ל ו ג ר פ  60.24.92 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ,ץע תללצהו הדלפמ הלוגרפ     29.42.06.9000
ט"קמ "רומיטלוב" םגד ,מ"ס 012/052/002      
ןווגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 9162005      
תוארוה יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל      

 46,455.00 9,291.00     5.00 .תוינכתהו ןרציה 'חי   
 46,455.00 תולוגרפ 60.24.92 כ"הס  

      
ם י י נ פ ו א  י נ ק ת מ  70.24.92 ק ר פ  ת ת       
      
ךרואב ,םוינימולאמ "הלריפס" םיינפוא ןקתמ     29.42.07.9000
ללוכ "אכירא םחש" לש 4894 ט"קמ 'מ 22.1      

  1,539.00 1,539.00     1.00 תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיעו דוסי 'חי   
  1,539.00 םיינפוא ינקתמ 70.24.92 כ"הס  

      
      
      
      
      

109,613.85 ץוח טוהיר 24.92 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

592/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     592 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הסינכ פ"צש ,404 שרגמ 92 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.92 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.92 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
העובצו תנוולוגמ הדלפמ ,תוחיטב הקעמ     29.44.01.0010
ללוכ ,מ"ס 021 דע מ"ס011 הבוג ,רונתב      

  3,277.50   327.75    10.00 .תוינכתה יפל ,תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע רטמ   
  3,277.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.92 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  3,277.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.92 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
593/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     593 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הסינכ פ"צש ,404 שרגמ 92 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15.92 ק ר פ       
      
2.15 ק ר פ  20.15.92 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     29.51.02.0160

  1,028.00     2.57   400.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     29.51.02.0260
,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה תדרפה      
,דחוימה טרפמה תשירדל וא ,ררבנ      
יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה ,ונוסחיאתוברל      
קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל הסירג/הריפחה      
דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה יפל רקובמ      

 11,970.00    19.95   600.00 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי .מ"ס 02 ק"מ   
 12,998.00 2.15 קרפ 20.15.92 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.92 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     29.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

 23,180.00   115.90   200.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
 23,180.00 3.15 קרפ 30.15.92 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 36,178.00 15 קרפ 15.92 כ"הס  
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

594/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     594 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

הסינכ פ"צש ,404 שרגמ 92 הנבמ
םיצע תרואת 09 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ע  ת ר ו א ת  09.92 ק ר פ       
      
ם י צ ע  ת ר ו א ת  10.09.92 ק ר פ  ת ת       
      
לכירדא ןיב עבקתש הקולח יפל םיצע תרואת     29.90.01.0001

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק ןיעידומ תייריעו למשחה ןנכתמ ,ףונה  
 19,000.00 םיצע תרואת 10.09.92 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 19,000.00 םיצע תרואת 09.92 כ"הס  
570,558.90 הסינכ פ"צש ,404 שרגמ 92 כ"הס
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
595/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     595 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןושא    תעבג  03 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.03 ק ר פ       
      
,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04.03 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ       
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
האר טרופס ישרגמו תוכרדמ טלפסא תודובע      
.25 קרפב ןוריחמה      
      
,מ"ס 6 יבועב ,תובלתשמ םינבאב ףוציר     30.40.01.0400
םע( עבצ םע ןווגב םירוויעל ןומיס ןבא גוסמ      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

  1,337.60   133.76    10.00 .)ןבל ןווגב( דוסי ר"מ   
      
םיפוציר ןיב שגפמל םוינימולאמ הדרפה ספ     30.40.01.9021
,ףוצירה ינפ םע סלופמ ,מ"מ 5/052 תודימב      

 13,110.00    47.50   276.00 .תוינכתה יפל לכה ,ןוגיע ,ןוטב תרוגח ללוכ רטמ   
      
51 יבועב רתאב קוצי ,03-ב ןיוזמ ןוטב ליבש     30.40.01.9023
ירפת ללוכ ,ליבשה ידיצ ינשמ הטוו ,מ"ס      
ללוכ ןויז ,תותשר 2 תוצווכתהו תוטשפתה      

1,291,050.00   171.00 7,550.00 תוינכתה יפל לכה ,02 לכ 8 רטוק ,קוריס ר"מ   
      
-כ ,'זב-םוח( ירכרוכ ןווג רובע ל"נל תפסות     30.40.01.9024

  4,069.80   226.10    18.00 )ןוטב ק"מ 1 -ל טנמגיפ ג"ק 5.9 ק"מ   
      
תירכרוכ" גוסמ תוימורט םינבאב ףוציר     30.40.01.9027
,ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות "הירסיק      
טנמצ לוח ללוכ ,מ"ס 7 יבועב ,תונוש תודימב      

406,410.00   294.50 1,380.00 .תוינכתה יפל ר"מ   
      
גוס ,ץעמ )יעבט ליבש( תבכר ינדאמ תוגרדמ     30.40.01.9028
ללוכ ,'מ 6.1 בחורב מ"ס 51/52 ךתחב 'א      
ןוגיעהו רוביחה יטנמלא לכו ןוטב דוסי ,ןוגיע      

 35,055.00   171.00   205.00 תוינכתה יפל רטמ   
      
תודימב )הכילה יקחרמ ןומיסל( הרפיס ןבא     30.40.01.9029
"ןייטשרקא" לש 9601 ט"קמ ,מ"ס 8/04/04      
,ןבל טנמצ סיסב לע ,ינועבצ ןווגב ע"וש וא      

    480.70    43.70    11.00 .תוינכתה יפל ,ףוצירב )עוקיש( עוביק ללוכ 'חי   
      

1,751,513.10 10.04.03 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

596/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     596 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןושא    תעבג  03 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,751,513.10 מהעברה      
      
      
םגדמ ירמילופ )קד( תוחולב יופיח     30.40.01.9031
    "hcetrebmit" ע"וש וא "גולירט" תרצות,  
ללוכ ,לכירדאה תויחנה יפל הרוטסקטו ןווגב      
,תכתמ / ץע דלש ג"ע רוביחה ,טנמלא לכ      

213,750.00   712.50   300.00 ןוגיע ר"מ   
      
םומינימ תודימב תיעבט טקל ןבא םוחית ןבא     30.40.01.9032
)ןבאל הדומצ ןבא( 05/05/05-03/03/03      
טנמצ םע לוחיכ ,תכתמ ץוק ,ןוטב דוסי ללוכ      
ליבש( תוינכתה יפל החנהו הקפסה ,ןבל      

459,800.00   190.00 2,420.00 )יעבט רטמ   
      
םומינימ תודימב תיעבט טקל ןבא םוחית ןבא     30.40.01.9033
שומישמ ןבאמ עוציב ,05/05/05-03/03/03      
םע לוחיכ ,תכתמ ץוק ,ןוטב דוסי ללוכ ,רזוח      
הדומצ ןבא ,תוינכת יפל החנה ,ןבל טנמצ      

 94,050.00   171.00   550.00 )יעבט ליבש( ןבאל רטמ   
      
רתאב קוצי ,רשוכ ינקתמל 03 -ב ןוטב חטשמ     30.40.01.9100
תכתורמ לזרב תשר ללוכ ,מ"ס 02 יבועב      
ןוטב ינפ תקלחהו מ"ס 02 02/ לכ 8 רטוק      

 37,240.00   133.00   280.00 .םירפתו םיקשמ תוברל קורס ר"מ   
2,556,353.10 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04.03 כ"הס  

      
ת ו ע ל ס מ  20.04.03 ק ר פ  ת ת       
      
'זב ןווגב ,תינבלמו החוטש ןבאמ ,העלסמ     30.40.02.9000
ללוכ ,06*001*001 םומינימ תודימב ,רופא      
טרפה יפלו ,תוינכטואיג תועירי ,הזר ןוטב      

 28,500.00   285.00   100.00 .סדנהמה תוינכתו ר"מ   
      
םומינימ תודימב )רדלוב( עלס     30.40.02.9002
    08X001X001 יפל עקרקב עוביק ללוכ ,מ"ס  

 11,875.00   237.50    50.00 .תוינכתה 'חי   
 40,375.00 תועלסמ 20.04.03 כ"הס  
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
597/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     597 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןושא    תעבג  03 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע י ר י  50.04.03 ק ר פ  ת ת       
      
הגורא אל תינכטואיג העירי הנקתהו הקפסא     30.40.05.9100
וא ןופוד תרצות DLOG XETNALP גוסמ      
תבכשל םיעצמה תבכש ןיב ,ע"וש      
העיריה לקשמ .קחשמה ינקתמב "תיניערגה"      
,ןרציה תוארוה יפל הנקתה .ר"מל 'ג 521      
יפלו חטשה יאנת יפל שרדיתש הרוצ לכב      
01 לש הפיפחב תווצק רוביח .הנקתה טרפ      

  4,702.50     8.55   550.00 .מ"ס ר"מ   
  4,702.50 תועירי 50.04.03 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,601,430.60 רתאה חותיפ 04.03 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
598/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     598 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןושא    תעבג  03 הנבמ
14 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

14 ק ר פ  14.03 ק ר פ       
      
1.14 ק ר פ  10.14.03 ק ר פ  ת ת       
      
לש תומכב ר"מ 052 לעמ םיחטשל טסופמוק     30.41.01.0011

 23,655.00   142.50   166.00 םנודל ק"מ 02-כ ק"מ   
      
רחאלו תימוקמה המדאל תמאתומ ןג תמדא     30.41.01.0013

176,225.00    50.35 3,500.00 חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב ק"מ   
      
,תימוקמ ןג תמדא לש עונישו הסמעה     30.41.01.9000

 22,800.00    15.20 1,500.00 רוזיפו בויט ,לופיט ,ןוניס ,יופימ תללוכה ק"מ   
      
הבכש יבועב ,תימוקמ ףושיח תמדא רוזיפ     30.41.01.9001

 14,250.00     9.50 1,500.00 םיננכותמ םיהבג יפל רושיי ללוכ ,מ"ס 02 לש ק"מ   
236,930.00 1.14 קרפ 10.14.03 כ"הס  

      
3.14 ק ר פ  30.14.03 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
רובה תביצחו תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב ויולימו      
.ק"מ 5.3 דע לש חפנב רובה לדוג .הנש 1-ל      
      
שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     30.41.03.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

 35,596.76     4.28 8,317.00 .'וכו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 35,596.76 30.14.03 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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599/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     599 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןושא    תעבג  03 הנבמ
14 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 35,596.76 מהעברה      
      
      
תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד     30.41.03.0050
ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש      
איצמהל שי .םנודל ב"וק 02 לש תומכב      
טסופמוקה קפס לש  יוטיחה לע רושיא      
טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל וריבעהלו      
עוציבל שרדנה לכ ללוכ ריחמה .רתאל      
ירמוחו םיינכמ םילכב שומיש ןוגכ הדובעה      

 23,703.45     2.85 8,317.00 .ןושיד ר"מ   
      
טפסופ רפוס םרג 08 לש תומכב דוסי ןושיד     30.41.03.0055
ריחמה .םנודל ירולכ ןגלשא ג"ק 001 ו םנודל      
שומיש ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ      

 23,703.45     2.85 8,317.00 . הענצהו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
:N בכרה לעב סמת יטיא ימיכ ןשד  תפסות     30.41.03.0060
    K:P הייחמצה גוסל שארמ רשואמו עודי  
ע"ש וא ןיערגה לש "ןירגיטלומ" גוסמ שרדנה      

 15,802.30     1.90 8,317.00 .םנודל ג"ק 05 / ר"מל םרג 05 לש תומכב ר"מ   
      
לכימ , 3 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     30.41.03.0100

 75,848.00     7.60 9,980.00 .לודיג תויקש ,רטיל 1 חפנב 'חי   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     30.41.03.0110

353,977.60    15.20 23,288.00 .תיקש וא  ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      
רטיל 01 - 6 לדוג םיחמצ לש העיטנו הקפסא     30.41.03.0130

  5,700.00    45.60   125.00 .לכימ חפנ 'חי   
      
- 5.7 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     30.41.03.0157
הלעמב מ"ס 02 דודמ : מ"מ 53  עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 5.2 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
וא ,תוחפל רטיל 52 חפנב לכיממ . הפיו      

 13,680.00   285.00    48.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ 'חי   
      
עזג רטוק - 5.8 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     30.41.03.0162
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ  :מ"מ 05      
,הפיו חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
רטיל 05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ      

 42,180.00   351.50   120.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל 'חי   
      
      
      

590,191.56 30.14.03 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

600/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     600 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןושא    תעבג  03 הנבמ
14 קרפ 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

590,191.56 מהעברה      
      
      
- 5.8 לדוג םיבכרומ םיצע תעיטנו הקפסא     30.41.03.0167
הלעמב מ"ס 02 דודמ  :מ"מ 05 עזג רטוק      
חתופמ ,'מ 3.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ עזגה      
05 חפנב לכיממ .דלש יפנע 2 םומינימ ,הפיו      

 23,940.00   399.00    60.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל רטיל 'חי   
      
עזג רטוק - 5.9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     30.41.03.0172
עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ 57      
,הפיו חתופמ ,'מ 8.3 ילמינימ הבוג ,עקרקהמ      
רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3 םומינימ      

 60,610.00   551.00   110.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ וא ,תוחפל 'חי   
      
,ןולא( 5.7 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     30.41.03.0185

  4,104.00    85.50    48.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
,ןולא( 5.8 לדוג יטיא חומיצ לעב ץעל תפסות     30.41.03.0195

  9,120.00   152.00    60.00 .)ירוס רדאו לילכ 'חי   
      
מ"ס 03 עזג רטוק ירוס ןזמ רגוב יאפוריא תיז     30.41.03.0250
דע 06 תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ      

 11,400.00 2,280.00     5.00 ץעל טסופמוק רטיל 001 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     30.41.03.0280

136,556.80     1.90 71,872.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
835,922.36 3.14 קרפ 30.14.03 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,072,852.36 14 קרפ 14.03 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

601/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     601 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןושא    תעבג  03 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.03 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ל י ש  10.24.03 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
לגר תמאתה םיללוכ םילספסה יריחמ.רונתב      
לספסה טרפ תמגודכו ההז רמוחב ההובג      
עופישל לספסה הבוג תא םיאתהל ידכב תאזו      
.שרדיי םא )ליבש( הבחרה      
      
םגד ,)ירוביצ חטש( ןגב תוגהנתה טלש     30.42.01.9000
הקפסא ללוכ ,"תוער םיבכמ ןיעידומ תייריע"      
יפלו ןרציה תוארוה יפל ןוגיע ,דוסי ,הנקתהו      

 15,200.00 3,800.00     4.00 .תוינכתה 'חי   
 15,200.00 ןג טוליש 10.24.03 כ"הס  

      
ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24.03 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י       
      
םגד ,מ"ס 07 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     30.42.02.9000
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 16,482.50 1,648.25    10.00 תוינכתה יפל ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 021 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     30.42.02.9001
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 17,461.00 1,746.10    10.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,מ"ס 071 ךרואב ,ץעו תכתמ לספס     30.42.02.9002
וא "ןייטשרקא" ,7252005 ט"קמ "לטאיס"      
דוסי ללוכ ,לכירדאה יפל ןווגב תכתמה ,ע"וש      

 18,449.00 1,844.90    10.00 תוינכתה יפל ,ןוגיעו 'חי   
      
םגד ץע ילספס םע ןוטבמ הבישי תכרעמ     30.42.02.9005
ללוכ ,"אכירא םחש" ,3071 ט"קמ ,"שרוח"      

 31,350.00 5,225.00     6.00 'פמוק תוינכתה יפל ןוגיע  
      
      
      
      
      

 83,742.50 20.24.03 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

602/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     602 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןושא    תעבג  03 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 83,742.50 מהעברה      
      
      
םגד ,'מ 04.2 ךרואב תכתמו ץע לספס     30.42.02.9006
    "1V-1T-krap" 441 ט"קמL ןומל" תרבח לש  
ידעסמ 2-ו בג תנעשמ ללוכ ,ע"ווש וא "ןשקלוק      
תייחנה יפל ןווגב העובצ תכתמה ,םיידי      
,הנקתה ,הלבוה ,דוסי ללוכ ,רונתבו לכירדאה      

 47,025.00 3,135.00    15.00 .תוינכתהו ןרציה תויחנה יפל ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,'מ 08.1 ךרואב תכתמו ץע לספס     30.42.02.9007
    "1V-1T-krap" 441 ט"קמL ןומל" תרבח לש  
ידעסמ 2-ו בג תנעשמ ללוכ ,ע"ווש וא "ןשקלוק      
תייחנה יפל ןווגב העובצ תכתמה ,םיידי      
,הנקתה ,הלבוה ,דוסי ללוכ ,רונתבו לכירדאה      

 27,550.00 2,755.00    10.00 .תוינכתהו ןרציה תויחנה יפל ןוגיעו 'חי   
      
םגד ,'מ 07.0 ךרואב תכתמו ץע לספס     30.42.02.9008
    "1V-1T-krap" 441 ט"קמL ןומל" תרבח לש  
ידעסמ 2-ו בג תנעשמ ללוכ ,ע"ווש וא "ןשקלוק      
תייחנה יפל ןווגב העובצ תכתמה ,םיידי      
,הנקתה ,הלבוה ,דוסי ללוכ ,רונתבו לכירדאה      

 23,750.00 2,375.00    10.00 .תוינכתהו ןרציה תויחנה יפל ןוגיעו 'חי   
      
,"תנעשמ םע הגנ בשומ" םגד ןוטב לספס     30.42.02.9009
וא "אכירא םחש" תרבח לש 1441 ט"קמ      
ןוגיע ללוכ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,ע"וש      

 22,258.50 2,225.85    10.00 .תוינכתה יפל ,הנקתהו 'חי   
      
,"תנעשמ אלל הגנ בשומ" םגד ןוטב לספס     30.42.02.9010
וא "אכירא םחש" תרבח לש 8341 ט"קמ      
ןוגיע ללוכ ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,ע"וש      

 16,900.50 1,690.05    10.00 .תוינכתה יפל ,הנקתהו 'חי   
      
תנעשמ םע הגנ בשומ" םגד ןוטב לספס     30.42.02.9011
םחש" תרבח לש 8441 ט"קמ ,"ץע בשומו      
,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,ע"וש וא "אכירא      

 41,078.00 4,107.80    10.00 .תוינכתה יפל ,הנקתהו ןוגיע ללוכ 'חי   
262,304.50 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24.03 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
603/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     603 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןושא    תעבג  03 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24.03 ק ר פ  ת ת       
      
96 הבוגב מ"ס 54 רטוקב ןוטבו ץע ןותפשא     30.42.04.9000
חפמ לכימ ,לפוטמ ץעמ תפטעמ םע ,מ"ס      
לש "רמת" םגד ,הטסורינ הסכמו ןוולוגמ      
ןרציה תוארוה ןוגיע ,ע"וש וא "אכירא םחש"      

 17,388.80 1,086.80    16.00 תוינכתה יפלו 'חי   
      
שיגנ זרב םע ,םיזרב 2 ללוכ רוריק םע היזרב     30.42.04.9001
םגד ,םיקובקב יולימל זרב םעו םיכנל      

 49,438.00 12,359.50     4.00 "אכירא םחש" לש 3602 ט"קמ ,"ןואיש" 'חי   
      
,רטיל 57 ,"קיטסלפ ילכימל הדצמ" ןותפשא     30.42.04.9020
ןווגו רמגב ,מ"ס 56 הבוגבו מ"ס 85 רטוקב      
יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,לכירדאה תריחב יפל      

  7,244.70 1,207.45     6.00 .תוינכתהו ןרציה תייחנה 'חי   
 74,071.50 תויזרבו םינותפשא 40.24.03 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ר פ  60.24.03 ק ר פ  ת ת       
      
תוחולמ הללצהו תכתממ "תוקיתע תולוגרפ     30.42.06.9032
ןווגב ,םישרדנה רוביחה ירזיבא לכ ללוכ ,ץע      
יפל ןוגיעו דוסי ללוכ ,לכירדאה תייחנה יפל      

356,250.00 1,425.00   250.00 .תוינכתה ר"מ   
      
לש )קזוחמ גירא( הללצהו יוריק תועירי     30.42.06.9033
ישרפמ םגד פ"ע ,ע"וש וא "זירוטפ" תרבח      
,ההובג תופיפצב ןליתאילופ דיכאמ ,לצ      
לכה ןוגיעו דוסי ,ר"מל םרג 023 -כ לקשמ      
סדנהמ רושיאב ןרציה תויחנהו תינכתה י"פע      
ןונכת ס"ע יפוס עוציב ,ותוירחאבו ןרציה      
דע יללכ הבוגב םייוטנ ץע ידומע ללוכ ,עוציבו      
תועירי ןוגיעל תכתמ "ינזוא" םע 'מ 4 -כ      
םירזיבאה לכו החיתמ ילבכ ,יוריקה      

185,250.00   185.25 1,000.00 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,םישרדנה ר"מ   
541,500.00 תולוגרפ 60.24.03 כ"הס  

      
ם י י נ פ ו א  י נ ק ת מ  09.24.03 ק ר פ  ת ת       
      
ךרואב ,םוינימולאמ "הלריפס" םיינפוא ןקתמ     30.42.90.9001
ללוכ "אכירא םחש" לש 4894 ט"קמ 'מ 22.1      

  3,078.00 1,539.00     2.00 תוינכתהו ןרציה יפל ןוגיעו דוסי 'חי   
  3,078.00 םיינפוא ינקתמ 09.24.03 כ"הס  

      
896,154.00 ץוח טוהיר 24.03 כ"הס  

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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604/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     604 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןושא    תעבג  03 הנבמ
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44.03 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44.03 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     30.44.01.0080
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      

126,682.50   168.91   750.00 טרפ יפל תוריקל רוביח רטמ   
      
)היחמצל הנגה הקעמ( תכתממ ךומנ הקעמ     30.44.01.9001
לכל 'מ 5.1 לש תודש ךרואבו מ"ס 54 הבוגב      
יבועב ךלפו 5.1" רטוקב הדלפ רוניצמ ,רתויה      
יפל ןווגב ,רונתב םיעובצו םינוולוגמ ,מ"ס 1      

 30,438.00   169.10   180.00 .ןגועמ ,לכירדאה תריחב רטמ   
      
ןוולג ןוולוגמ ,מ"ס 021 הבוגב תכתמ הקעמ     30.44.01.9002
,תיטטס ורטקלא הקבאב ,רונתב עובצו םח      
,ע"וש וא "רובמט" לש roodtuo תמגודכ      
םינווג ללוכ( לכירדאה תריחב יפל ןווגב      
הטזור ,םולהי חודיקב ןוגיע ללוכ )םיילאטמ      

 18,767.50   375.35    50.00 תוינכתה יפל ,דוסי וא תוקטלפ ,ןוגיעה יוסיכל רטמ   
      
'א גוס יניפ ןרוא ץעמ די זחאמ תכתמ הקעמ     30.44.01.9007
תנוולוגמ תכתמ דלשו םילבכ םע ,אטוחמ      
י"פע ילאטמ ןווגב ,רונתב העובצו םח ןוולגב      
,קדה דלשל רוביח ללוכ ,לכירדאה תריחב      

 53,105.00   408.50   130.00 .תוינכתה יפל ,רוביחה יוסיכל הטזור רטמ   
228,993.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44.03 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

228,993.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44.03 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
605/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     605 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןושא    תעבג  03 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15.03 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר פ  10.15.03 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
תודובע תוברל םירמוחה תקפסא יריחמ      
םינוש םיגוסמ אבומ יולימו םיעצמ טלפסא      
.שרדייש והשלכ קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
.שרדייש והשלכ קחרמל      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ      
      
וא ר"מ 002 דע חטש :הרדגה -לבגומ חטש      
קודיה ןפוא וא/ו רטמ 4 מ ןטק חטשה בחורש      
. תדחוימ השירד י"פע      
      
רפסה-יללכה טרפמה ןייוצמש םוקמ לכב      
םויל תינכדעה הרודהמל הנווכה לוחכה      
.זרכמה םוסרפ      
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     30.51.01.0025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

  4,928.00     3.52 1,400.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     30.51.01.0030

  1,026.00   205.20     5.00 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      
לדוגב חטשה ינפמ םיעלס לש ריהז ףוסיא     30.51.01.9003
ללוכ ,מ"ס 08X021X001 לש ילמינימ      

 14,250.00   142.50   100.00 .חקפמה תייחנה יפל םוקמב ,םזוכיר 'חי   
 20,204.00 םיקורפ 10.15.03 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15.03 ק ר פ  ת ת       
      

218,500.00    21.85 10,000.00 .יהשלכ תומכב עלסב הביצח ק"מ  30.51.02.0090
      

218,500.00 20.15.03 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

606/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     606 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ןושא    תעבג  03 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

218,500.00 מהעברה      
      
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     30.51.02.0160

 24,415.00     2.57 9,500.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
/ )הריפחהמ אציש( ימוקמ רמוחב יופיח     30.51.02.9004
ליבשה ידיצ ינש ךרואל רפע / המדא      
תווצק ינשמ יצחו רטמ דע .תובחרהו      
הדובעב וא ריעז ילכב שומיש ,םיליבשה      

 35,625.00    14.25 2,500.00 .)דרפנב דדמנ דצ לכ( תינדי רטמ   
278,540.00 רפע תודובע 20.15.03 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.03 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     30.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

254,980.00   115.90 2,200.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
קודיהו רוזיפ ,)רתאה ךותב( עוניש ,הסמעה     30.51.03.9100

 15,200.00    15.20 1,000.00 ימוקמ רמוח לש מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
270,180.00 3.15 קרפ 30.15.03 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

568,924.00 חותיפו םישיבכ 15.03 כ"הס  
5,368,353.96 ןושא    תעבג  03 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
607/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     607 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

2 שיבכ   3 תמוצ 13 הנבמ
.ינמז רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת מ ק ה  ,ם י ר ו ז מ ר  ת ק ז ח א  34.13 ק ר פ       
.י נ מ ז  ר ו ז מ ר  ן ק ת מ  ת מ ק ה ו  ם י ר ו ז מ ר       
      
ת נ ק ת ה ל  ת ו ד ו ב ע  20.34.13 ק ר פ  ת ת       
:ם י ש ד ח  ם י ר ו ז מ ר       
      
ןורא ללוכ למשח אתו ינורטקלא הרקב ןונגנמ     31.43.02.0020
ןוטב דוסי לע ןקתומ ןיירושמ רטסאילופמ      
לכ ללוכ שרדנכ ותלעפהו דרפנב דדמנה      
דחוימה ינכטה טרפמב תוטרופמה תושירדה      
סופיטמ היהי ןונגנמה .טלפמוק ויחפסנ לכ לע      

 38,106.40 38,106.40     1.00 'פמוק .2  
      
ןורא קזוחיו ןקתוי וילא ןוטב )דוסי( סיסב     31.43.02.0070
.הרקבל םואת קשממ תדיחיל ןורא ,ןונגנמה      
המוד חטשב ינבלמ דוסי :דוסיה תודימ      
לש םיחוורמ םע תונוראה לש לע ךתח חטשל      
מ"ס 001 .מ"ס 051 לש קמועבו .מ"ס 5      
לעמ ויהי מ"ס 05 ראשו המדאב ויהי דוסיהמ      
וא/ו הריפח ללוכ ןוטבה סיסב .המדאה ינפ      
ספ י"ע דוסי תקראהו דוסיב תרנצ ,הביצח      
ספל הילע םע מ"מ )4X04( לזרבמ הק ראה      
)4X04( ןוולוגמ לזרב ספ י"ע חולב הקראה      

  1,739.64 1,739.64     1.00 'פמוק .מ"מ  
      

  1,001.15 1,001.15     1.00 'פמוק .יטנגמ ינורטקלא  ןשייח תנקתהו הקפסא 31.43.02.0100
      
)תכתמ לד( יתארשה האלול יאלג ץורע     31.43.02.0110
,סוחיל שיבג םע רדת תדידמ תטישב לעופה      
,טוויח ללוכ ןונגנמה ןוראב לייוכמו ןקתומ      
רזעה יקלח לכו ץיוודנס יטלשו םיקדהמ      
תולת אלל םיצורעה תודיחי רפסמ .םישרדנה      

  5,729.28   716.16     8.00 'פמוק .םישרדנה םיינורטקלאה םיסיטרכה רפסמב  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 46,576.47 20.34.13 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

608/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     608 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

2 שיבכ   3 תמוצ 13 הנבמ
.ינמז רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 46,576.47 מהעברה      
      
      
תינבלמ/הליגר - האלול עוציב     31.43.02.0120
ללוכ ,"בנז" םע תקזוחמ תינבלמ/תקזוחמ      
01 דע קמועב טלפסאה חטשמ ץירח רוסינ      
לש תורוניצו םילבכ תנקתהו תקפסא .מ"ס      
תדדמנה םירוביח תחושל דע - האלולה      
ףוציר וא/ו טלפסא תחיתפ ללוכ דרפנב      
שרדייו הדימב ,הפש ןבאב חודיק וא/ו הכרדמ      
תחנהל שרדנה קמועל הביצח וא/ו הריפחו      
בורקה רבע מה אתל דע האלולהמ תרנצה      
ינבאו טלפסאה חטשמ ןוקיתו םוטיא ללוכ      
חקפמה ןוצר תועיבשל הנקתהה רמגב הפש      
תושירדו ינכטה טרפמה יפל עצובי לכה      

150,330.00    50.11 3,000.00 .צ.ע.מ רטמ   
      
יאלג תואלול רוביחל םוטא יסקופא רבחמ     31.43.02.0130

  5,787.76   263.08    22.00 .רבעמ תוחושב 'חי   
      
תמצוע תרבגהו השלחהל תורוא םעמע     31.43.02.0140
י"ע לעפוי םעמעה .םירוזמרה יסנפב הרואתה      
ןוראב ןקתויש ןועש וא ירטקלאוטופ את      
היהי הרואתה תמצועב יונישה ,ןונגנמה      
הרואתה תמצועמ םיזוחא 05 -ל דע יתגרדה      
םירזיבאהו טוויחה לכ ללוכ ,תילנימונה      

  6,614.08   206.69    32.00 'פמוק .טלפמוק ,למשחה חולב םישורדה  
      
ןונגנמל קזב ןופלט וק לש רוביחב לופיט     31.43.02.0150
םגד רוניצ לש הנקתהו הקפסא ללוכ םירוזמר      
םייק קזב בוג ןיב 5.31 .ע.ק.י 3" רטוקב קזב      
קזב בוג תצירפ ללוכ ,םירוזמרה ןונגנמל      
ןגומ ןופלט עקש לש הנקתהו הקפסא ,םייק      
ךרוצל תושרדנה רזעה תודובע לכו םימ      
גיצנ םע םואתב עצובי לכה .םלשומ רוביח      

  1,514.00    30.28    50.00 .וקה א"מ יפל ריחמה .חקפמו קזב תרבח רטמ   
      
תיתחת הבוג ,ןוולוגמ ,הבגומ רוזמר דומע     31.43.02.0200

 21,118.50 2,346.50     9.00 .'מ 5.3 העונת יא/הכרדמה לעמ םיסנפה 'חי   
      
טוש עורזל הנכה םע ,ןוולוגמ ,רוזמר דומע     31.43.02.0210
קוזיחל םיגרב ללוכ ,'מ 5.5 דע 'מ 0.3 ךרואב      
םאתהב ,ןוטב דוסי ללוכ ,רזע דויצ ,עורזה      

 19,570.98 3,261.83     6.00 'פמוק )6" ריצ םגד דומע(.טלפמוק ,תינכתל  
      

251,511.79 20.34.13 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

609/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     609 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

2 שיבכ   3 תמוצ 13 הנבמ
.ינמז רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

251,511.79 מהעברה      
      
      

    880.18   880.18     1.00 .'מ 0.3 ךרואב טוש עורז 'חי  31.43.02.0240
      

  1,187.50 1,187.50     1.00 .'מ 0.4 ךרואב טוש עורז 'חי  31.43.02.0270
      

  5,177.52 1,294.38     4.00 'מ 5.4 ךרואב טוש עורז ק"מ  31.43.02.0280
      
8" תושדע רטוק ר"הל רוזמר סנפ תכרעמ     31.43.02.0390
DEL תייגולונכט לע ססובמה קורי ,םודא      
ירזיבא ללוכו הרובחתה דרשמ י"ע תרשואמה      
,תויומד, תושדע ,עורזל ואו דומעל רוביח      

 34,792.80 2,174.55    16.00 'פמוק .תומלשב רוביחל םיילגרו תויחצמ  
      
,ר"הל DEL יסנפ רובע ימצע םעמע תפסות     31.43.02.0400
םילכה תונכהה לכ ללוכ 05% דע םועמע      

  3,810.72   238.17    16.00 'פמוק .טלפמוק לכה .םיוולינה םירזיבאהו  
      
רטוקב   העונת סנפ תכרעמ תנקתהו הקפסא     31.43.02.0410
ססובמה קורי ,בוהצ ,םודא עבצ 21" השדע      
דרשמ י"ע תרשואמה  DEL תייגולונכט לע      
ואו דומעל רוביח ירזיבא ללוכו הרובחתה      
םיילגרו תויחצמ ,תויומד ,תושדע ,עורזל      

 17,272.20 1,439.35    12.00 'פמוק .תומלשב רוביחל  
      
, DEL העונת סנפ רובע ימצע םעמע תפסות     31.43.02.0420
םילכה תונכהה לכ ללוכ 05% דע םועמע      

  2,236.68   186.39    12.00 'פמוק .טלפמוק לכה .םיוולינה םירזיבאהו  
      
העונת סנפ תכרעמ גוז תנקתהו הקפסא     31.43.02.0430
בוהצ  עבצ 21" השדע רטוקב 8-ה בהבהמ      
י"ע תרשואמה  DEL תייגולונכט לע ססובמה      
דומעל רוביח ירזיבא ללוכו הרובחתה דרשמ      
םיילגרו תויחצמ ,תויומד ,תושדע ,עורזל ואו      

  9,071.00 2,267.75     4.00 .תומלשב רוביחל 'חי   
      
DEL סנפ גוז רובע ימצע םעמע תפסות     31.43.02.0440
לכ ללוכ 05% דע םועמע ,8-ה םיבהבהמ      
לכה .םיוולינה םירזיבאהו םילכה תונכהה      

  1,284.04   321.01     4.00 'פמוק .טלפמוק  
      
      
      
      

327,224.43 20.34.13 קרפ תתב הרבעהל
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610/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     610 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

2 שיבכ   3 תמוצ 13 הנבמ
.ינמז רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

327,224.43 מהעברה      
      
      
יסנפ תכרעמ לעמ ראומ היירוה רורמת     31.43.02.0450
לע ססובמה ,טוליש ללוכ ,בכר ילכל העונת      
דרשמ י"ע תרשואמה DEL תייגולונכט      
ואו דומעל רוביח ירזיבא ללוכו הרובחתה      
םיילגרו תויחצמ ,תויומד ,תושדע ,עורזל      

 20,044.00 1,252.75    16.00 .טלפמוק ,תומלשב רוביחל 'חי   
      
תקידבל ילמינימ םרזל הרקב 'חי תפלחה     31.43.02.0490

 13,188.16   412.13    32.00 'פמוק .הרונב םידלה תוניקת  
      
גוס לכמ 44-ס לגר ךלוה ןצחל טלש רורמת     31.43.02.0500

  1,586.80   198.35     8.00 'פמוק .חקפמה י"ע שרדייש  
      
לכ ללוכ אוהש גוס לכמ רוא ריזחמ רורמת     31.43.02.0510
לע ןקתומ שרדנה רזעה דויצו םירזיבאה      
טרופש הרואת וא רוזמר ,רורמת דומע      

    521.98   260.99     2.00 'פמוק .דרפנב  
      
ןרציה לעפמב ןה ותקידבו ןונגנמה תלעפה     31.43.02.0540

  1,915.68 1,915.68     1.00 'פמוק .העונת סדנהמ י"ע רתאב ןהו  
      
לע ,רחא ילאירפירפ דויצ וא ,ןונגנמב םייוניש     31.43.02.0560
ביכרמל סחייתמ ףיעסה( רשואמ יאנכט ידי      

  9,291.00   185.82    50.00 .)דבלב הדובעה ע"ש   
      
וא XAOC גוסמ םיאלגל הנזה ילבכ תכרעמ     31.43.02.0570
,ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ םע ךכוסמ  ע"ש      
ןונגנמ ןיב ,דרפנב הטרופש תרנצב לחשומ      
האלולה יכילומ ןיבל םירוזמרל הרקב      
,םירוביחל תופומ ללוכ ,רבעמה יאוותבש      

  3,883.13 3,883.13     1.00 'פמוק .תמוצל טלפמוק  
      
םירוזמרה ןקתמל תמוצב תונואת חוטיב     31.43.02.0630

  2,401.10 2,401.10     1.00 'פמוק .תוירחאה תנש ךלהמב תומלשב  
      
לש ילמשחו יזיפ םייק בצמ תוינכות תנכה     31.43.02.0930
הרואת ןקתמל תמייק הרואת תכרעמ      
תוינכותה, תחא הרואת תיזכרמל רבוחמה      
תוחפל 0002 דקוטוא בשחוממ ץבוקב ושגוי      

  5,219.78 2,609.89     2.00 'פמוק .םיקתעה 3 ללוכ  
      
      

385,276.06 20.34.13 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

611/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     611 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

2 שיבכ   3 תמוצ 13 הנבמ
.ינמז רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

385,276.06 מהעברה      
      
      
תמייק תרנצב הלחשה הנקתה הקפסה     31.43.02.0940
FMM םיצורע 6 םיטפוא םיביס לבכ רוביחו      
לכו תרנצה תפיטשו יוקינ, םירזיבא תוברל      

  4,072.00    40.72   100.00 .ותלעפהו רוביחה עוציב תמלשהל שרדנה רטמ   
389,348.06 :םישדח םירוזמר תנקתהל תודובע 20.34.13 כ"הס  

      
ה י י צ ח  י ר ב ע מ ל  ם י ר ז ע  50.34.13 ק ר פ  ת ת       
:ה י י א ר  י ל ב ג ו מ ל       
      
ייוקל רובע שושימ-עמש ןקתה ןקתקת/םזמז     31.43.05.0010
וא "הרונמ" תרצות ,101UTAM םגד ,הייאר      

 63,490.40 3,968.15    16.00 'פמוק .רשואמ ךרע הווש  
      
,דרפנב טרופש דומע לע ,לגר יכלוהל ןצחל     31.43.05.0050
,טוליש ,םימ תנגומ ,תניירושמ אספוק ללוכ      
תרוקיב תרונ ללוכ ,44-א רוא ריזחמ רורמת      
    DEL חתמב תלעופה קורי עבצב CD, V42  
לכ ללוכ .ןצחלה לע הציחל םע תקלדנו      
הנקתהל שרדנה רזעה דויצו םירזיבאה      

 11,358.24   709.89    16.00 'פמוק .ןצחלה לש הניקת הלעפהו  
      
הנקתהו הקפסא ללוכה ןצחל תנקתהל ןודומע     31.43.05.0060

  2,923.12   365.39     8.00 קקפ ללוכ עקרקה ינפ לעמ רטמ 02.1 הבוגב 'חי   
 77,771.76 :הייאר ילבגומל הייצח ירבעמל םירזע 50.34.13 כ"הס  

      
,ם י ל י ב ו מ  ,ת ר נ צ  90.34.13 ק ר פ  ת ת       
: ת ו ח ו ש ו  ת ו ר י פ ח       
      
/"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     31.43.09.0050
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק )"םונגמ"      

  5,415.00    18.05   300.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח רטמ   
      
יבועב מ"מ 57 רטוקב חישק .יס.יו.יפ רוניצ     31.43.09.0120
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 2.3  ןפוד      

  7,410.00    24.70   300.00 .ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
יבועב מ"מ 011 רטוקב חישק .יס.יו.יפ רוניצ     31.43.09.0130
טוח ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 6.3 ןפוד      

 15,960.00    39.90   400.00 .ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
      

 28,785.00 90.34.13 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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612/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     612 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

2 שיבכ   3 תמוצ 13 הנבמ
.ינמז רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 28,785.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     31.43.09.0400
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

 28,405.00 1,420.25    20.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     31.43.09.0460

  4,984.98   712.14     7.00 .004D ןיממ הסכמו הרקית רובע 'חי   
 62,174.98 : תוחושו תוריפח ,םיליבומ ,תרנצ 90.34.13 כ"הס  

      
:ת ו נ ו ש  11.34.13 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     31.43.11.0020
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
תחוש ךותב, תעבט קדהמ ,השקה שאר      
ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב 06? תרוקב      

 31,038.40   969.95    32.00 'פמוק .טלפמוק העיבצו טוליש ,הסכמ,  
 31,038.40 :תונוש 11.34.13 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

560,333.20 .ינמז רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34.13 כ"הס  
560,333.20 2 שיבכ   3 תמוצ 13 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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613/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     613 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

61    שיבכ 3 תמוצ 23 הנבמ
.ינמז רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת מ ק ה  ,ם י ר ו ז מ ר  ת ק ז ח א  34.23 ק ר פ       
.י נ מ ז  ר ו ז מ ר  ן ק ת מ  ת מ ק ה ו  ם י ר ו ז מ ר       
      
ת נ ק ת ה ל  ת ו ד ו ב ע  20.34.23 ק ר פ  ת ת       
:ם י ש ד ח  ם י ר ו ז מ ר       
      
ןורא ללוכ למשח אתו ינורטקלא הרקב ןונגנמ     32.43.02.0020
ןוטב דוסי לע ןקתומ ןיירושמ רטסאילופמ      
לכ ללוכ שרדנכ ותלעפהו דרפנב דדמנה      
דחוימה ינכטה טרפמב תוטרופמה תושירדה      
סופיטמ היהי ןונגנמה .טלפמוק ויחפסנ לכ לע      

 38,106.40 38,106.40     1.00 'פמוק .2  
      
ןורא קזוחיו ןקתוי וילא ןוטב )דוסי( סיסב     32.43.02.0070
.הרקבל םואת קשממ תדיחיל ןורא ,ןונגנמה      
המוד חטשב ינבלמ דוסי :דוסיה תודימ      
לש םיחוורמ םע תונוראה לש לע ךתח חטשל      
מ"ס 001 .מ"ס 051 לש קמועבו .מ"ס 5      
לעמ ויהי מ"ס 05 ראשו המדאב ויהי דוסיהמ      
וא/ו הריפח ללוכ ןוטבה סיסב .המדאה ינפ      
ספ י"ע דוסי תקראהו דוסיב תרנצ ,הביצח      
ספל הילע םע מ"מ )4X04( לזרבמ הק ראה      
)4X04( ןוולוגמ לזרב ספ י"ע חולב הקראה      

  1,739.64 1,739.64     1.00 'פמוק .מ"מ  
      

  1,001.15 1,001.15     1.00 'פמוק .יטנגמ ינורטקלא  ןשייח תנקתהו הקפסא 32.43.02.0100
      
)תכתמ לד( יתארשה האלול יאלג ץורע     32.43.02.0110
,סוחיל שיבג םע רדת תדידמ תטישב לעופה      
,טוויח ללוכ ןונגנמה ןוראב לייוכמו ןקתומ      
רזעה יקלח לכו ץיוודנס יטלשו םיקדהמ      
תולת אלל םיצורעה תודיחי רפסמ .םישרדנה      

  4,296.96   716.16     6.00 'פמוק .םישרדנה םיינורטקלאה םיסיטרכה רפסמב  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 45,144.15 20.34.23 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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614/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     614 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

61    שיבכ 3 תמוצ 23 הנבמ
.ינמז רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 45,144.15 מהעברה      
      
      
תינבלמ/הליגר - האלול עוציב     32.43.02.0120
ללוכ ,"בנז" םע תקזוחמ תינבלמ/תקזוחמ      
01 דע קמועב טלפסאה חטשמ ץירח רוסינ      
לש תורוניצו םילבכ תנקתהו תקפסא .מ"ס      
תדדמנה םירוביח תחושל דע - האלולה      
ףוציר וא/ו טלפסא תחיתפ ללוכ דרפנב      
שרדייו הדימב ,הפש ןבאב חודיק וא/ו הכרדמ      
תחנהל שרדנה קמועל הביצח וא/ו הריפחו      
בורקה רבע מה אתל דע האלולהמ תרנצה      
ינבאו טלפסאה חטשמ ןוקיתו םוטיא ללוכ      
חקפמה ןוצר תועיבשל הנקתהה רמגב הפש      
תושירדו ינכטה טרפמה יפל עצובי לכה      

100,220.00    50.11 2,000.00 .צ.ע.מ רטמ   
      
יאלג תואלול רוביחל םוטא יסקופא רבחמ     32.43.02.0130

  4,209.28   263.08    16.00 .רבעמ תוחושב 'חי   
      
תמצוע תרבגהו השלחהל תורוא םעמע     32.43.02.0140
י"ע לעפוי םעמעה .םירוזמרה יסנפב הרואתה      
ןוראב ןקתויש ןועש וא ירטקלאוטופ את      
היהי הרואתה תמצועב יונישה ,ןונגנמה      
הרואתה תמצועמ םיזוחא 05 -ל דע יתגרדה      
םירזיבאהו טוויחה לכ ללוכ ,תילנימונה      

  1,653.52   206.69     8.00 'פמוק .טלפמוק ,למשחה חולב םישורדה  
      
ןונגנמל קזב ןופלט וק לש רוביחב לופיט     32.43.02.0150
םגד רוניצ לש הנקתהו הקפסא ללוכ םירוזמר      
םייק קזב בוג ןיב 5.31 .ע.ק.י 3" רטוקב קזב      
קזב בוג תצירפ ללוכ ,םירוזמרה ןונגנמל      
ןגומ ןופלט עקש לש הנקתהו הקפסא ,םייק      
ךרוצל תושרדנה רזעה תודובע לכו םימ      
גיצנ םע םואתב עצובי לכה .םלשומ רוביח      

  1,514.00    30.28    50.00 .וקה א"מ יפל ריחמה .חקפמו קזב תרבח רטמ   
      
תיתחת הבוג ,ןוולוגמ ,הבגומ רוזמר דומע     32.43.02.0200

 16,425.50 2,346.50     7.00 .'מ 5.3 העונת יא/הכרדמה לעמ םיסנפה 'חי   
      
טוש עורזל הנכה םע ,ןוולוגמ ,רוזמר דומע     32.43.02.0210
קוזיחל םיגרב ללוכ ,'מ 5.5 דע 'מ 0.3 ךרואב      
םאתהב ,ןוטב דוסי ללוכ ,רזע דויצ ,עורזה      

 16,309.15 3,261.83     5.00 'פמוק )6" ריצ םגד דומע(.טלפמוק ,תינכתל  
      

185,475.60 20.34.23 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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615/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     615 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

61    שיבכ 3 תמוצ 23 הנבמ
.ינמז רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

185,475.60 מהעברה      
      
      

    880.18   880.18     1.00 .'מ 0.3 ךרואב טוש עורז 'חי  32.43.02.0240
      

  1,187.50 1,187.50     1.00 .'מ 0.4 ךרואב טוש עורז 'חי  32.43.02.0270
      

  3,883.14 1,294.38     3.00 'מ 5.4 ךרואב טוש עורז ק"מ  32.43.02.0280
      
8" תושדע רטוק ר"הל רוזמר סנפ תכרעמ     32.43.02.0390
DEL תייגולונכט לע ססובמה קורי ,םודא      
ירזיבא ללוכו הרובחתה דרשמ י"ע תרשואמה      
,תויומד, תושדע ,עורזל ואו דומעל רוביח      

 26,094.60 2,174.55    12.00 'פמוק .תומלשב רוביחל םיילגרו תויחצמ  
      
,ר"הל DEL יסנפ רובע ימצע םעמע תפסות     32.43.02.0400
םילכה תונכהה לכ ללוכ 05% דע םועמע      

  2,858.04   238.17    12.00 'פמוק .טלפמוק לכה .םיוולינה םירזיבאהו  
      
רטוקב   העונת סנפ תכרעמ תנקתהו הקפסא     32.43.02.0410
ססובמה קורי ,בוהצ ,םודא עבצ 21" השדע      
דרשמ י"ע תרשואמה  DEL תייגולונכט לע      
ואו דומעל רוביח ירזיבא ללוכו הרובחתה      
םיילגרו תויחצמ ,תויומד ,תושדע ,עורזל      

 11,514.80 1,439.35     8.00 'פמוק .תומלשב רוביחל  
      
, DEL העונת סנפ רובע ימצע םעמע תפסות     32.43.02.0420
םילכה תונכהה לכ ללוכ 05% דע םועמע      

  1,491.12   186.39     8.00 'פמוק .טלפמוק לכה .םיוולינה םירזיבאהו  
      
העונת סנפ תכרעמ גוז תנקתהו הקפסא     32.43.02.0430
בוהצ  עבצ 21" השדע רטוקב 8-ה בהבהמ      
י"ע תרשואמה  DEL תייגולונכט לע ססובמה      
דומעל רוביח ירזיבא ללוכו הרובחתה דרשמ      
םיילגרו תויחצמ ,תויומד ,תושדע ,עורזל ואו      

  4,535.50 2,267.75     2.00 .תומלשב רוביחל 'חי   
      
DEL סנפ גוז רובע ימצע םעמע תפסות     32.43.02.0440
לכ ללוכ 05% דע םועמע ,8-ה םיבהבהמ      
לכה .םיוולינה םירזיבאהו םילכה תונכהה      

    642.02   321.01     2.00 'פמוק .טלפמוק  
      
      
      
      

238,562.50 20.34.23 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

616/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     616 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

61    שיבכ 3 תמוצ 23 הנבמ
.ינמז רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

238,562.50 מהעברה      
      
      
יסנפ תכרעמ לעמ ראומ היירוה רורמת     32.43.02.0450
לע ססובמה ,טוליש ללוכ ,בכר ילכל העונת      
דרשמ י"ע תרשואמה DEL תייגולונכט      
ואו דומעל רוביח ירזיבא ללוכו הרובחתה      
םיילגרו תויחצמ ,תויומד ,תושדע ,עורזל      

 12,527.50 1,252.75    10.00 .טלפמוק ,תומלשב רוביחל 'חי   
      
תקידבל ילמינימ םרזל הרקב 'חי תפלחה     32.43.02.0490

  7,418.34   412.13    18.00 'פמוק .הרונב םידלה תוניקת  
      
גוס לכמ 44-ס לגר ךלוה ןצחל טלש רורמת     32.43.02.0500

  1,586.80   198.35     8.00 'פמוק .חקפמה י"ע שרדייש  
      
לכ ללוכ אוהש גוס לכמ רוא ריזחמ רורמת     32.43.02.0510
לע ןקתומ שרדנה רזעה דויצו םירזיבאה      
טרופש הרואת וא רוזמר ,רורמת דומע      

    521.98   260.99     2.00 'פמוק .דרפנב  
      
ןרציה לעפמב ןה ותקידבו ןונגנמה תלעפה     32.43.02.0540

  1,915.68 1,915.68     1.00 'פמוק .העונת סדנהמ י"ע רתאב ןהו  
      
לע ,רחא ילאירפירפ דויצ וא ,ןונגנמב םייוניש     32.43.02.0560
ביכרמל סחייתמ ףיעסה( רשואמ יאנכט ידי      

  9,291.00   185.82    50.00 .)דבלב הדובעה ע"ש   
      
וא XAOC גוסמ םיאלגל הנזה ילבכ תכרעמ     32.43.02.0570
,ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ םע ךכוסמ  ע"ש      
ןונגנמ ןיב ,דרפנב הטרופש תרנצב לחשומ      
האלולה יכילומ ןיבל םירוזמרל הרקב      
,םירוביחל תופומ ללוכ ,רבעמה יאוותבש      

  3,883.13 3,883.13     1.00 'פמוק .תמוצל טלפמוק  
      
םירוזמרה ןקתמל תמוצב תונואת חוטיב     32.43.02.0630

  2,401.10 2,401.10     1.00 'פמוק .תוירחאה תנש ךלהמב תומלשב  
      
לש ילמשחו יזיפ םייק בצמ תוינכות תנכה     32.43.02.0930
הרואת ןקתמל תמייק הרואת תכרעמ      
תוינכותה, תחא הרואת תיזכרמל רבוחמה      
תוחפל 0002 דקוטוא בשחוממ ץבוקב ושגוי      

  2,609.89 2,609.89     1.00 'פמוק .םיקתעה 3 ללוכ  
      
      

280,717.92 20.34.23 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

617/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     617 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

61    שיבכ 3 תמוצ 23 הנבמ
.ינמז רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

280,717.92 מהעברה      
      
      
תמייק תרנצב הלחשה הנקתה הקפסה     32.43.02.0940
FMM םיצורע 6 םיטפוא םיביס לבכ רוביחו      
לכו תרנצה תפיטשו יוקינ, םירזיבא תוברל      

  8,144.00    40.72   200.00 .ותלעפהו רוביחה עוציב תמלשהל שרדנה רטמ   
288,861.92 :םישדח םירוזמר תנקתהל תודובע 20.34.23 כ"הס  

      
ה י י צ ח  י ר ב ע מ ל  ם י ר ז ע  50.34.23 ק ר פ  ת ת       
:ה י י א ר  י ל ב ג ו מ ל       
      
ייוקל רובע שושימ-עמש ןקתה ןקתקת/םזמז     32.43.05.0010
וא "הרונמ" תרצות ,101UTAM םגד ,הייאר      

 47,617.80 3,968.15    12.00 'פמוק .רשואמ ךרע הווש  
      
,דרפנב טרופש דומע לע ,לגר יכלוהל ןצחל     32.43.05.0050
,טוליש ,םימ תנגומ ,תניירושמ אספוק ללוכ      
תרוקיב תרונ ללוכ ,44-א רוא ריזחמ רורמת      
    DEL חתמב תלעופה קורי עבצב CD, V42  
לכ ללוכ .ןצחלה לע הציחל םע תקלדנו      
הנקתהל שרדנה רזעה דויצו םירזיבאה      

  5,679.12   709.89     8.00 'פמוק .ןצחלה לש הניקת הלעפהו  
      
הנקתהו הקפסא ללוכה ןצחל תנקתהל ןודומע     32.43.05.0060

  1,461.56   365.39     4.00 קקפ ללוכ עקרקה ינפ לעמ רטמ 02.1 הבוגב 'חי   
 54,758.48 :הייאר ילבגומל הייצח ירבעמל םירזע 50.34.23 כ"הס  

      
,ם י ל י ב ו מ  ,ת ר נ צ  90.34.23 ק ר פ  ת ת       
: ת ו ח ו ש ו  ת ו ר י פ ח       
      
/"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     32.43.09.0050
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק )"םונגמ"      

  3,610.00    18.05   200.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח רטמ   
      
יבועב מ"מ 57 רטוקב חישק .יס.יו.יפ רוניצ     32.43.09.0120
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 2.3  ןפוד      

  4,940.00    24.70   200.00 .ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
יבועב מ"מ 011 רטוקב חישק .יס.יו.יפ רוניצ     32.43.09.0130
טוח ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 6.3 ןפוד      

 11,970.00    39.90   300.00 .ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
      

 20,520.00 90.34.23 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

618/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     618 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

61    שיבכ 3 תמוצ 23 הנבמ
.ינמז רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 20,520.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     32.43.09.0400
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

 21,303.75 1,420.25    15.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     32.43.09.0460

  1,424.28   712.14     2.00 .004D ןיממ הסכמו הרקית רובע 'חי   
 43,248.03 : תוחושו תוריפח ,םיליבומ ,תרנצ 90.34.23 כ"הס  

      
:ת ו נ ו ש  11.34.23 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     32.43.11.0020
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
תחוש ךותב, תעבט קדהמ ,השקה שאר      
ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב 06? תרוקב      

 17,459.10   969.95    18.00 'פמוק .טלפמוק העיבצו טוליש ,הסכמ,  
 17,459.10 :תונוש 11.34.23 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

404,327.53 .ינמז רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34.23 כ"הס  
404,327.53 61    שיבכ 3 תמוצ 23 כ"הס
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619/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     619 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 תלייטב הרואת 43 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת3  תלייט 8 קרפ 08 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ת ש ת 3  ת ל י י ט  8 ק ר פ  08.43 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו  ה ר ו א ת ,ל מ ש ח       
      
ת ו נ כ ה  1.8 ק ר פ  10.08.43 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
םילבומ.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה ,תוכמותה      
לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית ,םירוביח      
,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס ,הכישמ      
תודובעה לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה      
      
טרפמב 31.80 ףיעס האר םיליבומםיליבומ      
.דחוימה      
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב תרנצה לכ      
.80 טרפמ יפל ינקת ןומיס טרסו      
      
גוס לכב םיפיפכ\םיחישק למשח ילבכ רבעמל      
.רטוקו      
      
ףיעס האר ירושרש תרנצתירושרש תרנצ      
.דחוימה טרפמב 31.80      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     34.80.01.0096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

 10,640.00     7.60 1,400.00 08.1.021. רטמ   
      
      

 10,640.00 10.08.43 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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620/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     620 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 תלייטב הרואת 43 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת3  תלייט 8 קרפ 08 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,640.00 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     34.80.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

 28,500.00    11.40 2,500.00 08.1.021. רטמ   
      
.דחוימה טרפמב 31.80 ףיעס האר םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     34.80.01.0166
מ"מ 2.3 ןפוד יבועב 8 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

  3,420.00    34.20   100.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
יולימ ,הריפח ,רפעה תודובע ללוכ את ריחמ      
תוברל יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,קודיהו      
טוליש ,ןוטבמ הסכמ ,הרקת ,ןויזה      
,םינגוע ,הקיציב עובט תושרה למס,הסכמה      
םיחתפ תנכה ,ץצח תבכש ,תודיפר ,זוקינ      
תוברל אתל תואיציו תוסינכ ,תורוניצ רובע      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     34.80.01.0226
08 ימינפ רטוקב 612.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

 75,525.00 1,510.50    50.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     34.80.01.0256
ימינפ רטוקב 612.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס 521      

  2,375.00 2,375.00     1.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B גוסמ  
      
למס  ללוכ  הרקב את ריחמל תפסות     34.80.01.0260
בותיכהו הקיציב  עובט  הייריעה/הצעומה      
רובע מ"ס 08 רטוקב הסכמה לע יטנוולרה      
לוגע הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ      

 28,500.00   570.00    50.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B תכתממ קוצי  
      
ףיעס האר יולימו תוריפח יולימו תוריפח      
דחוימה טרפמב 21.80      

148,960.00 10.08.43 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

621/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     621 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 תלייטב הרואת 43 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת3  תלייט 8 קרפ 08 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

148,960.00 מהעברה      
      
      
רזוח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
חטשה תרזחה הריפחה , תובכשב קדוהמ      
.רוניצ ללוכ אל ,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
.51080,41080 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     34.80.01.0334
04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  3,420.00    34.20   100.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     34.80.01.0336
06 בחורב 603.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  4,085.00    40.85   100.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     34.80.01.0340
08 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 61,750.00    47.50 1,300.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל תפסות     34.80.01.0345
09 םוקמב(   מ"ס 051 קמועל דע הריפחה      

    807.50    16.15    50.00 .)מ"ס רטמ   
      
02 לכ רובע 633.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות     34.80.01.0346
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      

    760.00     7.60   100.00 .מ"ס 06 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ רטמ   
219,782.50 10.08.43 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
622/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     622 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 תלייטב הרואת 43 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת3  תלייט 8 קרפ 08 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

219,782.50 מהעברה      
      
      
טרפמב 71.80 ףיעס האר תודוסיתודוסי      
.דחוימה      
      
יגרב תוברל ,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי      
רבעמ ילוורשו דוסי תקראהו דוסי      
יטרפב ,הקראה דיג ילוורש ללוכ,שרדנכ      
.עוציבה      
      
ןלבקה ח"ע עוציב ןונכת ללוכ ףיעסה      
רוטקורטסנוקו סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה      
ןונכתב ןויסינ לעב םינבמ רודמב םושר      
ןקת לע םינותנה תא ,רואמ ידומע לש תודוסי      
ךרד םידומעה ןרצימ ןלבקה לבקי ילארשי      
.למשחה ןנכתמ      
      
יולימ,רובה לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה , רזוח      
דוסי תקראה םיכתורמו םירבוחמ דוסי יגרב      
םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו      
יפל .25080 ףיעס 80 טרפמ יפל .טלפמוק      
.עוציב טרפ      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה ח"ע      
ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו סוסיב      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה רזעה      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     34.80.01.0451
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 614.1.80      

 29,184.00   608.00    48.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
248,966.50 ץוח תרואתל תונכה 1.8 קרפ 10.08.43 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע  2.8 ק ר פ  20.08.43 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      

20.08.43 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

623/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     623 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 תלייטב הרואת 43 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת3  תלייט 8 קרפ 08 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה חול      
רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו עורזל      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב םידומעה      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 06 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב םירזבא      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הטישב עובצ הרואתה דומע ,ושארב      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     34.80.02.0212
ךרואב 720.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

116,280.00 2,422.50    48.00 'פמוק .'מ 5 וא 8.4  
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     34.80.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

  9,162.75   610.85    15.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      

125,442.75 20.08.43 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

624/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     624 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 תלייטב הרואת 43 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת3  תלייט 8 קרפ 08 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

125,442.75 מהעברה      
      
      
תועורז      
      
2" רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ רצוטש     34.80.02.0390
דומעל הרואת ףוג רוביחל מ"ס 02 ךרואבו      
ללוכו ןווליג ינפל עצובי רוביחה גוס לכמ      
רושיאל םאתהב ףיעסה תלעפה ,העיבצ      

  2,280.00    47.50    48.00 'פמוק .זרכמה יכמסמב עיפומ אלו הדימבו חקפמ  
      
תועורז/הרואת ידומע לש רונתב העיבצ      
תייחנה יפל LAR ןווגב תנוולוגמ הדלפמ      
תמגודכ )תימי אל הריוואל העיבצה( ןימזמה      
לע רוהט רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ      
תאצוהבש 11 טרפמ יפלו ,תנוולוגמהדלפ      
תוברל ,י.תל םאתהבו תידרשמ ןיבה הדעווה      
העיבצה לע בתכב םינש 5 ל תוירחא תלבק      
.לעפמהמ      
      
לכ ללוכ 'מ 5 דע הבוגב דומע לש העיבצ     34.80.02.0520

 13,360.80   278.35    48.00 'פמוק 324.2.80 ףיעס יפל שרדנה  
141,083.55 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.8 קרפ 20.08.43 כ"הס  

      
י ר ז י ב א  3.8 ק ר פ  30.08.43 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
      
      
      

30.08.43 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

625/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     625 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 תלייטב הרואת 43 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת3  תלייט 8 קרפ 08 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמ הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
טרפמב 81.80 ףיעס האר םישגמםישגמ      
ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ.דחוימה      
תרצות 3CB -ו 2CB םגד םיקדהמ      
    IXEGOS דע ךתחב םילבכל ,רשואמ ע"ש וא  
טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ ללוכ ,ר"ממ 53      
וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה ירוביחלו      
דרפנ חטבמ( יוסיכ ,CA01X2, AK01 יבטוק      
ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ רובע      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה תיבלו      
      
ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     34.80.03.0150
היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ הבכו      
01 'א 01 יבטוק וד םייטמוטוא יצח ז"מ ללוכ      
דעוימ)דחא לודומ לעב(  ספא קותינ םע א"ק      
םיקדהמ טוו 07 - 004 לש תורונ 1 ל      
ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ י"ת  יפל  םיעבצב      

 11,400.00   237.50    48.00 'פמוק יטווחמו .ספ לע םינקתומ  
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס האר תשוחנ םילבכתשוחנ םילבכ      
.דחוימה טרפמב 41.80      
      
      
      
      
      

 11,400.00 30.08.43 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

626/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     626 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 תלייטב הרואת 43 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת3  תלייט 8 קרפ 08 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,400.00 מהעברה      
      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמתלצפמב      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמתלצפמב      
      
ר"ממ 5.2X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     34.80.03.0370

  1,710.00    11.40   150.00 543.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     34.80.03.0373

  5,130.00     8.55   600.00 543.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     34.80.03.0375
תויפוס ללוכ 541.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

  4,702.50    31.35   150.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     34.80.03.0414
תויפוס ללוכ 543.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

 66,975.00    44.65 1,500.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רדח   
      
הקראה      
      
      
      
      
      
      

 89,917.50 30.08.43 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

627/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     627 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 תלייטב הרואת 43 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת3  תלייט 8 קרפ 08 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 89,917.50 מהעברה      
      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש      
תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
יפל ,םלשומ הקראה רוביח עוציבל תושורדה      
.וגוס      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
רוביח בייחי וכותיח וכותיח אלל  ולופיק י"ע      
. ןלבקה ידי לע דלוודקב      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     34.80.03.0486
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

 37,050.00    24.70 1,500.00 08.3.426 רטמ   
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ      
הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל עקרקב      
הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל 521B ןוטב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05 תשוחנמ      
הקראה לית וא ספא לית וא הקראה לית ןיבל      
טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע תשרב      
.העיבצו      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     34.80.03.0511
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

  1,518.10   759.05     2.00 'פמוק 015.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
      
      
      
      

128,485.60 30.08.43 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

628/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     628 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 תלייטב הרואת 43 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת3  תלייט 8 קרפ 08 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

128,485.60 מהעברה      
      
      
VU ןגומ ןיירושמ רטסאילופמ רואמ תייזכרמ      
הנומלו היזכרמל ןוטב תודוסי/תוחמוג ללוכ      
יספ למשחה תרבחל דרפנ את ללוכ      
,טוליש ,טוויח ,םיקדהמ ,םידדבמ,הריבצ      
הסינכ ירודיס ,דסמ תרגסמ ,םיקוזיח      
ראש לכו העיבצ ,רורווא יסירת ,םילבכל      
תמלשהל םישורדה םירמוחהו תודובעה      
,הבצה ,הלבוה ללוכו ותלעפהו ורוביח ,חולה      
.הנקתהו      
      
שרדנה לכ ללוכ רואמל רפמא 08X3 היזכרמ     34.80.03.0520

 23,750.00 23,750.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל 515.3.80 ףיעס יפל  
      
תייזכרמל תיפקיה דוסי תקראה תעבט     34.80.03.0521
4X04 ךתחב ןוולוגמ הדלפ ספ ללוכ הרואת      
ןויזל רבוחמו דוסיה לזרבל ךתורמה מ"מ      
ןוולגמ הדלפ ספלו הייזכרמה סיסב לש דוסיה      

    253.65   253.65     1.00 'פמוק .הייזכרמב  
      
תונוש      
      
דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     34.80.03.0593
העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ ידומעב      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב רשאו      
יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה . תיננגה      
עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא תויחנה      
יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה דומעה      
טרפל םאתהב דוסיה ינפ הבוג ללוכ דוסיה      

  9,712.80   202.35    48.00 'פמוק . םיטרפ תרבוחב  
      
סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     34.80.03.0595
םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח      
קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב      
למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל      
תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל םאתהבו      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת      
ןקתמה רוביחל ורושיאו הקידבה תואצות      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .חתמל  
163,152.05 למשח ירזיבא 3.8 קרפ 30.08.43 כ"הס  

      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
629/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     629 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 תלייטב הרואת 43 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת3  תלייט 8 קרפ 08 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר נ צ  8.8 ק ר פ  80.08.43 ק ר פ  ת ת       
"ה מ כ ח  ר י ע "+ ת ר ו ש ק ת       
      
011 רטוקב םינק 4 דע תחנהל הלעת תריפח     34.80.08.0086
טוח תוברל  חישק C.V.P - מ )4"( מ"מ      
תוברל מ"ס 021 דע קמועב שרדנכ הכישמ      
לוח יולימו לוח דופיר  ,)םירסייפס( תוכומתה      
ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ מ"ס 03 לש      
קרפ קזב לש דחוימה ינכטה טרפמה יפל לכה      
40-30.20.80 - םיפיעס 80 טרפמו ,0701      

  2,565.00    51.30    50.00 .עוצב טרפ יפלו רטמ   
      
יפל C.V.P מ"מ 011 4" רטוקב חישק רוניצ     34.80.08.0087
לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל )םירסייפס(      
יפל לכה הנכומ  הריפחב חנומ מ"מ 8 רטוקב      
טרפו 2701 קרפ קזב לש דחוימ טרפמ      

  2,090.00    20.90   100.00 .עוציב רטמ   
      
רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ ןליתאילופ רוניצ     34.80.08.0166
רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ טוח םע מ"מ 05      
תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8      
חנומקזב טרדנטסתבג ורטסלפ וא טסלפ רצמ      
טרפמו  עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב      
לכ ללוכ 2701 קרפ קזב לש דחוימ ינכט      

 43,225.00    12.35 3,500.00 םוטיאה ירמוח רטמ   
 47,880.00 "המכח ריע"+ תרושקת תרנצ 8.8 קרפ 80.08.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

601,082.10 תרושקתו הרואת,למשח תויתשת3  תלייט 8 קרפ 08.43 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
630/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     630 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 תלייטב הרואת 43 הנבמ
ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 99 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם נ י א ש  ם י פ י ע ס  - 99 ק ר פ  99.43 ק ר פ       
ש "ב ה ש מ  ן ו ר י ח מ ב       
      
1.99 ק ר פ  10.99.43 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמ הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
:ללוכה הרואתה יפוג לש םושיר שיגי ןלבקה      
לכב םינקתומה םיסנפ תומכ,םידומע ירפסמ      
תדיחי לש,קפסה ,סנפ לכ לש םגד ,דומע      
הרואתה ףוג רבוחמ הזאפ הזיאל ,הצקה      
קפס תויחנהל םאתהב ' DI רפסמ,'וכו      
.הרואתה תרקב תכרעמ      
      
ץוח תרואתל םיסנפ      
      
םגד תמגודכ םישיבכ תרואתל DEL סנפ     34.99.01.0131
    1-olati קפסה הילטיא תרצות W83, 66PI,  
יפל תירטמוטופ המוקע 'סמ ,K0003 רוא ןווג      
םע Am005 רביירד ,ןנכתמה תשירד      
רזעה דויצ לכו ILAD תרושקת לוקוטורפ      
לבכ ללוכ תמלשומו הניקת הלעפהל שורדה      
    5.2X5 EPLX טלפמוק סנפל דעו שגמהמ  

 88,920.00 1,852.50    48.00 'פמוק . רשואמ ע"ש וא.םיטרפ תרבוחב טרפ יפל  
      
      

 88,920.00 10.99.43 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

631/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     631 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 תלייטב הרואת 43 הנבמ
ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 99 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 88,920.00 מהעברה      
      
      
ללוכ ילאד תרושקתל םיקדהמ שגמל תפסות     34.99.01.0164

  4,560.00    95.00    48.00 'פמוק .הלופכה הנגההו ילאד 'עמ לש דויצה תנקתה  
      
"דנז" לוורש רובע הרואת דומעל תפסות     34.99.01.0174

  6,840.00   142.50    48.00 'פמוק .מ"ס 04\03 הבוגב  
      
יפל LAR  ןווגב סנפל רונתב העיבצל תפסות     34.99.01.0184
5-ל תוירחא תלבק תוברל ןימזמה תייחנה      

  5,928.00   123.50    48.00 'פמוק .העיבצה לע בתכב םינש  
      
תרקב תנכותב םיסנפה תורדגהו תונכת     34.99.01.0194

  1,140.00    23.75    48.00 הרואתה 'חי   
      
"ןנע" תורישב הרואתה תרקב לוהינ תונכת     34.99.01.0204
5 דע יטרדנטס ןפדפדמ תלעפומה יטנרטניא      

 17,100.00 17,100.00     1.00 'פמוק .םישרומ םישמתשמ  
      
הנקתהל תובוחר תרואתל הרואת רקב      34.99.01.0214
,ילארגטניא SRPG םדומ :ללוכ ,היזכרמב      
דע לע הרקבה זכרממ הטילשל לועפת תנכות      
דדומו O/I תבחרה תדיחי ,םירוטלודומ 9      
:םגד תמגודכ ,)טנלא/קטאס( ילטיגיד      
    CLS-retsamimuL-NE קטלנא י"ע קוושמה  
ינכטה טרפמה תושירד לכ לע הנועה מ"עב      

 13,300.00 13,300.00     1.00 .ב"צמה 'חי   
      
הנקתהל ,יזאפ דח הרואת וקל רוטלודומ     34.99.01.0224
טלשנ ,רפמא 36 דע לש וק םרזל ,היזכרמב      
דע לש לועפתל דעוימו הרואתה רקב י"ע      
CLP תרושקתב הזאפל הצק תודיחי 552      
תפסוהב ךרוצ אלל , )ץרה 05 הדובע רדת(      
.הרואתה תייזכרמב וא םידומעב םירטליפ      
י"ע קוושמה   MLS-NE-061 :םגד תמגודכ      
טרפמה תושירדל הנועה מ"עב  קטלנא      

 14,250.00 4,750.00     3.00 .ב"צמה ינכטה 'חי   
      
,תוילטיגיד תוסינכ 8 ללוכה   O/I   תדיחי     34.99.01.0234
:םגד ,תמגודכ  SUBDOM תרושקתב      
    D3609-XE-TR-NE קטלנא י"ע קוושמה  
ינכטה טרפמה תושירדל הנועה מ"עב      

  2,755.00 2,755.00     1.00 .ב"צמה 'חי   
      

154,793.00 10.99.43 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

632/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     632 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

3 תלייטב הרואת 43 הנבמ
ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 99 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

154,793.00 מהעברה      
      
      
05 הדובע רדת(  ILAD/CLP  הצק תדיחי     34.99.01.0244
,הרואתה דומעב וא ףוגב ןקתומה  )ץרה      
    56PI, תרושקתב הרואתה ףוג לע הטילשל  
    ILAD, םגד , תמגודכ: PI-GID-MDS-NE  
תושירדל הנועה מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה      

 21,432.00   446.50    48.00 .ב"צמה ינכטה טרפמה 'חי   
      
תלבגהו רתי חתממ הנגהל תבלושמ הדיחי     34.99.01.0254
- טאו 000,1 דע דל יסנפל  הענהה םרז      
דומעב דויצה שגמב  הנקתהל      
SEM-NE-044  :םגד , תמגודכ.הרואתה      
תושירדל הנועה מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה      

 21,888.00   456.00    48.00 .ב"צמה ינכטה טרפמה 'חי   
198,113.00 1.99 קרפ 10.99.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

198,113.00 ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 99.43 כ"הס  
799,195.10 3 תלייטב הרואת 43 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
633/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     633 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייטב הרואת 53 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  8 ק ר פ  80.53 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו  ה ר ו א ת       
      
ת ו נ כ ה  1.8 ק ר פ  10.80.53 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
םילבומ.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה ,תוכמותה      
לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית ,םירוביח      
,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס ,הכישמ      
תודובעה לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה      
      
טרפמב 31.80 ףיעס האר םיליבומםיליבומ      
.דחוימה      
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב תרנצה לכ      
.80 טרפמ יפל ינקת ןומיס טרסו      
      
גוס לכב םיפיפכ\םיחישק למשח ילבכ רבעמל      
.רטוקו      
      
ףיעס האר ירושרש תרנצתירושרש תרנצ      
.דחוימה טרפמב 31.80      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     35.08.01.0096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

 15,200.00     7.60 2,000.00 08.1.021. רטמ   
      
      

 15,200.00 10.80.53 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

634/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     634 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייטב הרואת 53 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 15,200.00 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     35.08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

 51,300.00    11.40 4,500.00 08.1.021. רטמ   
      
.דחוימה טרפמב 31.80 ףיעס האר םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     35.08.01.0166
מ"מ 2.3 ןפוד יבועב 8 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

  3,420.00    34.20   100.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
יולימ ,הריפח ,רפעה תודובע ללוכ את ריחמ      
תוברל יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,קודיהו      
טוליש ,ןוטבמ הסכמ ,הרקת ,ןויזה      
,םינגוע ,הקיציב עובט תושרה למס,הסכמה      
םיחתפ תנכה ,ץצח תבכש ,תודיפר ,זוקינ      
תוברל אתל תואיציו תוסינכ ,תורוניצ רובע      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     35.08.01.0226
08 ימינפ רטוקב 612.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

105,735.00 1,510.50    70.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     35.08.01.0256
ימינפ רטוקב 612.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס 521      

  2,375.00 2,375.00     1.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B גוסמ  
      
למס  ללוכ  הרקב את ריחמל תפסות     35.08.01.0260
בותיכהו הקיציב  עובט  הייריעה/הצעומה      
רובע מ"ס 08 רטוקב הסכמה לע יטנוולרה      
לוגע הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ      

 39,900.00   570.00    70.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B תכתממ קוצי  
      
ףיעס האר יולימו תוריפח יולימו תוריפח      
דחוימה טרפמב 21.80      

217,930.00 10.80.53 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

635/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     635 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייטב הרואת 53 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

217,930.00 מהעברה      
      
      
רזוח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
חטשה תרזחה הריפחה , תובכשב קדוהמ      
.רוניצ ללוכ אל ,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
.51080,41080 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     35.08.01.0334
04 בחורב 603.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  3,420.00    34.20   100.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     35.08.01.0336
06 בחורב 603.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  4,085.00    40.85   100.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     35.08.01.0340
08 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 90,250.00    47.50 1,900.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל תפסות     35.08.01.0345
09 םוקמב(   מ"ס 051 קמועל דע הריפחה      

    807.50    16.15    50.00 .)מ"ס רטמ   
      
02 לכ רובע 633.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות     35.08.01.0346
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      

    760.00     7.60   100.00 .מ"ס 06 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ רטמ   
317,252.50 10.80.53 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
636/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     636 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייטב הרואת 53 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

317,252.50 מהעברה      
      
      
טרפמב 71.80 ףיעס האר תודוסיתודוסי      
.דחוימה      
      
יגרב תוברל ,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי      
רבעמ ילוורשו דוסי תקראהו דוסי      
יטרפב ,הקראה דיג ילוורש ללוכ,שרדנכ      
.עוציבה      
      
ןלבקה ח"ע עוציב ןונכת ללוכ ףיעסה      
רוטקורטסנוקו סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה      
ןונכתב ןויסינ לעב םינבמ רודמב םושר      
ןקת לע םינותנה תא ,רואמ ידומע לש תודוסי      
ךרד םידומעה ןרצימ ןלבקה לבקי ילארשי      
.למשחה ןנכתמ      
      
יולימ,רובה לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה , רזוח      
דוסי תקראה םיכתורמו םירבוחמ דוסי יגרב      
םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו      
יפל .25080 ףיעס 80 טרפמ יפל .טלפמוק      
.עוציב טרפ      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה ח"ע      
ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו סוסיב      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה רזעה      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     35.08.01.0451
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 614.1.80      

 53,504.00   608.00    88.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
370,756.50 ץוח תרואתל תונכה 1.8 קרפ 10.80.53 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע  2.8 ק ר פ  20.80.53 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      

20.80.53 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

637/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     637 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייטב הרואת 53 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה חול      
רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו עורזל      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב םידומעה      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 06 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב םירזבא      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הטישב עובצ הרואתה דומע ,ושארב      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     35.08.02.0212
ךרואב 720.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

213,180.00 2,422.50    88.00 'פמוק .'מ 5 וא 8.4  
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     35.08.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

 10,995.30   610.85    18.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      

224,175.30 20.80.53 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

638/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     638 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייטב הרואת 53 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

224,175.30 מהעברה      
      
      
תועורז      
      
2" רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ רצוטש     35.08.02.0390
דומעל הרואת ףוג רוביחל מ"ס 02 ךרואבו      
ללוכו ןווליג ינפל עצובי רוביחה גוס לכמ      
רושיאל םאתהב ףיעסה תלעפה ,העיבצ      

  4,180.00    47.50    88.00 'פמוק .זרכמה יכמסמב עיפומ אלו הדימבו חקפמ  
      
תועורז/הרואת ידומע לש רונתב העיבצ      
תייחנה יפל LAR ןווגב תנוולוגמ הדלפמ      
תמגודכ )תימי אל הריוואל העיבצה( ןימזמה      
לע רוהט רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ      
תאצוהבש 11 טרפמ יפלו ,תנוולוגמהדלפ      
תוברל ,י.תל םאתהבו תידרשמ ןיבה הדעווה      
העיבצה לע בתכב םינש 5 ל תוירחא תלבק      
.לעפמהמ      
      
לכ ללוכ 'מ 5 דע הבוגב דומע לש העיבצ     35.08.02.0520

 24,494.80   278.35    88.00 'פמוק 324.2.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
הקוצי תרנצו םילבכ תלעת ללוכ החמוג ריחמ      
סוסיבו הבצה ,החמוגל תחתמ ןוטבמ      
תיתשתה תרבח םע םואת ,תוינכותל םאתהב      
רפעה תודובע לכ תא  ללוכ ,תיטנוולרה      
,יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,תושרדנה      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.הזוחה יכמסמב תושרדנה תודובעה      
      
תודימב ,םיינשל תקלוחמ ,ןייוזמ ןוטב תחמוג     35.08.02.0560
תוברל ,מ"ס )08+01+071(/012/04 םינפ      

  2,242.00 2,242.00     1.00 'פמוק סוסיבו הריפח ,םירבעמ ,גג  
255,092.10 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.8 קרפ 20.80.53 כ"הס  

      
י ר ז י ב א  3.8 ק ר פ  30.80.53 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
      
      
      

30.80.53 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

639/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     639 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייטב הרואת 53 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמ הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
טרפמב 81.80 ףיעס האר םישגמםישגמ      
ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ.דחוימה      
תרצות 3CB -ו 2CB םגד םיקדהמ      
    IXEGOS דע ךתחב םילבכל ,רשואמ ע"ש וא  
טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ ללוכ ,ר"ממ 53      
וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה ירוביחלו      
דרפנ חטבמ( יוסיכ ,CA01X2, AK01 יבטוק      
ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ רובע      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה תיבלו      
      
ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     35.08.03.0150
היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ הבכו      
01 'א 01 יבטוק וד םייטמוטוא יצח ז"מ ללוכ      
דעוימ)דחא לודומ לעב(  ספא קותינ םע א"ק      
םיקדהמ טוו 07 - 004 לש תורונ 1 ל      
ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ י"ת  יפל  םיעבצב      

 20,900.00   237.50    88.00 'פמוק יטווחמו .ספ לע םינקתומ  
      
תשוחנ םילבכ      
      
      
      
      
      

 20,900.00 30.80.53 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

640/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     640 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייטב הרואת 53 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 20,900.00 מהעברה      
      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס האר תשוחנ םילבכתשוחנ םילבכ      
.דחוימה טרפמב 41.80      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמתלצפמב      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמתלצפמב      
      
ר"ממ 5.2X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     35.08.03.0370

  4,560.00    11.40   400.00 543.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     35.08.03.0373

  6,840.00     8.55   800.00 543.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     35.08.03.0375
תויפוס ללוכ 541.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

  6,270.00    31.35   200.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
 38,570.00 30.80.53 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
641/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     641 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייטב הרואת 53 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 38,570.00 מהעברה      
      
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     35.08.03.0414
תויפוס ללוכ 543.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

 98,230.00    44.65 2,200.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רדח   
      
הקראה      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש      
תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
יפל ,םלשומ הקראה רוביח עוציבל תושורדה      
.וגוס      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
רוביח בייחי וכותיח וכותיח אלל  ולופיק י"ע      
. ןלבקה ידי לע דלוודקב      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     35.08.03.0486
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

 54,340.00    24.70 2,200.00 08.3.426 רטמ   
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ      
הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל עקרקב      
הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל 521B ןוטב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05 תשוחנמ      
הקראה לית וא ספא לית וא הקראה לית ןיבל      
טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע תשרב      
.העיבצו      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
      
      
      

191,140.00 30.80.53 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

642/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     642 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייטב הרואת 53 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

191,140.00 מהעברה      
      
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     35.08.03.0511
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

  3,036.20   759.05     4.00 'פמוק 015.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
VU ןגומ ןיירושמ רטסאילופמ רואמ תייזכרמ      
הנומלו היזכרמל ןוטב תודוסי/תוחמוג ללוכ      
יספ למשחה תרבחל דרפנ את ללוכ      
,טוליש ,טוויח ,םיקדהמ ,םידדבמ,הריבצ      
הסינכ ירודיס ,דסמ תרגסמ ,םיקוזיח      
ראש לכו העיבצ ,רורווא יסירת ,םילבכל      
תמלשהל םישורדה םירמוחהו תודובעה      
,הבצה ,הלבוה ללוכו ותלעפהו ורוביח ,חולה      
.הנקתהו      
      
שרדנה לכ ללוכ רואמל רפמא 08X3 היזכרמ     35.08.03.0520

 23,750.00 23,750.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל 515.3.80 ףיעס יפל  
      
תייזכרמל תיפקיה דוסי תקראה תעבט     35.08.03.0521
4X04 ךתחב ןוולוגמ הדלפ ספ ללוכ הרואת      
ןויזל רבוחמו דוסיה לזרבל ךתורמה מ"מ      
ןוולגמ הדלפ ספלו הייזכרמה סיסב לש דוסיה      

    253.65   253.65     1.00 'פמוק .הייזכרמב  
      
תונוש      
      
דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     35.08.03.0593
העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ ידומעב      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב רשאו      
יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה . תיננגה      
עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא תויחנה      
יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה דומעה      
טרפל םאתהב דוסיה ינפ הבוג ללוכ דוסיה      

 17,806.80   202.35    88.00 'פמוק . םיטרפ תרבוחב  
      
      
      
      
      
      
      
      

235,986.65 30.80.53 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

643/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     643 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייטב הרואת 53 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

235,986.65 מהעברה      
      
      
סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     35.08.03.0595
םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח      
קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב      
למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל      
תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל םאתהבו      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת      
ןקתמה רוביחל ורושיאו הקידבה תואצות      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .חתמל  
236,936.65 למשח ירזיבא 3.8 קרפ 30.80.53 כ"הס  

      
ת ר נ צ  8.8 ק ר פ  80.80.53 ק ר פ  ת ת       
"ה מ כ ח  ר י ע "+ ת ר ו ש ק ת       
      
011 רטוקב םינק 4 דע תחנהל הלעת תריפח     35.08.08.0086
טוח תוברל  חישק C.V.P - מ )4"( מ"מ      
תוברל מ"ס 021 דע קמועב שרדנכ הכישמ      
לוח יולימו לוח דופיר  ,)םירסייפס( תוכומתה      
ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ מ"ס 03 לש      
קרפ קזב לש דחוימה ינכטה טרפמה יפל לכה      
40-30.20.80 - םיפיעס 80 טרפמו ,0701      

  5,130.00    51.30   100.00 .עוצב טרפ יפלו רדח   
      
יפל C.V.P מ"מ 011 4" רטוקב חישק רוניצ     35.08.08.0087
לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל )םירסייפס(      
יפל לכה הנכומ  הריפחב חנומ מ"מ 8 רטוקב      
טרפו 2701 קרפ קזב לש דחוימ טרפמ      

  4,180.00    20.90   200.00 .עוציב רטמ   
      
רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ ןליתאילופ רוניצ     35.08.08.0166
רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ טוח םע מ"מ 05      
תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8      
חנומקזב טרדנטסתבג ורטסלפ וא טסלפ רצמ      
טרפמו  עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב      
לכ ללוכ 2701 קרפ קזב לש דחוימ ינכט      

 74,100.00    12.35 6,000.00 םוטיאה ירמוח רטמ   
 83,410.00 "המכח ריע"+ תרושקת תרנצ 8.8 קרפ 80.80.53 כ"הס  

      
      
      

946,195.25 תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80.53 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
644/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     644 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייטב הרואת 53 הנבמ
ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 99 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם נ י א ש  ם י פ י ע ס  - 99 ק ר פ  99.53 ק ר פ       
ש "ב ה ש מ  ן ו ר י ח מ ב       
      
1.99 ק ר פ  10.99.53 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמ הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
:ללוכה הרואתה יפוג לש םושיר שיגי ןלבקה      
לכב םינקתומה םיסנפ תומכ,םידומע ירפסמ      
תדיחי לש,קפסה ,סנפ לכ לש םגד ,דומע      
הרואתה ףוג רבוחמ הזאפ הזיאל ,הצקה      
קפס תויחנהל םאתהב ' DI רפסמ,'וכו      
.הרואתה תרקב תכרעמ      
      
ץוח תרואתל םיסנפ      
      
םגד תמגודכ םישיבכ תרואתל DEL סנפ     35.99.01.0131
    1-olati קפסה הילטיא תרצות W83, 66PI,  
יפל תירטמוטופ המוקע 'סמ ,K0003 רוא ןווג      
םע Am005 רביירד ,ןנכתמה תשירד      
רזעה דויצ לכו ILAD תרושקת לוקוטורפ      
לבכ ללוכ תמלשומו הניקת הלעפהל שורדה      
    5.2X5 EPLX טלפמוק סנפל דעו שגמהמ  

163,020.00 1,852.50    88.00 'פמוק . רשואמ ע"ש וא.םיטרפ תרבוחב טרפ יפל  
      
      

163,020.00 10.99.53 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

645/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     645 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייטב הרואת 53 הנבמ
ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 99 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

163,020.00 מהעברה      
      
      
ללוכ ילאד תרושקתל םיקדהמ שגמל תפסות     35.99.01.0164

  8,360.00    95.00    88.00 'פמוק .הלופכה הנגההו ילאד 'עמ לש דויצה תנקתה  
      
"דנז" לוורש רובע הרואת דומעל תפסות     35.99.01.0174

 12,540.00   142.50    88.00 'פמוק .מ"ס 04\03 הבוגב  
      
תרקב תנכותב םיסנפה תורדגהו תונכת     35.99.01.0194

  2,090.00    23.75    88.00 הרואתה 'חי   
      
"ןנע" תורישב הרואתה תרקב לוהינ תונכת     35.99.01.0204
5 דע יטרדנטס ןפדפדמ תלעפומה יטנרטניא      

 17,100.00 17,100.00     1.00 'פמוק .םישרומ םישמתשמ  
      
הנקתהל תובוחר תרואתל הרואת רקב      35.99.01.0214
,ילארגטניא SRPG םדומ :ללוכ ,היזכרמב      
דע לע הרקבה זכרממ הטילשל לועפת תנכות      
דדומו O/I תבחרה תדיחי ,םירוטלודומ 9      
:םגד תמגודכ ,)טנלא/קטאס( ילטיגיד      
    CLS-retsamimuL-NE קטלנא י"ע קוושמה  
ינכטה טרפמה תושירד לכ לע הנועה מ"עב      

 13,300.00 13,300.00     1.00 .ב"צמה 'חי   
      
הנקתהל ,יזאפ דח הרואת וקל רוטלודומ     35.99.01.0224
טלשנ ,רפמא 36 דע לש וק םרזל ,היזכרמב      
דע לש לועפתל דעוימו הרואתה רקב י"ע      
CLP תרושקתב הזאפל הצק תודיחי 552      
תפסוהב ךרוצ אלל , )ץרה 05 הדובע רדת(      
.הרואתה תייזכרמב וא םידומעב םירטליפ      
י"ע קוושמה   MLS-NE-061 :םגד תמגודכ      
טרפמה תושירדל הנועה מ"עב  קטלנא      

 14,250.00 4,750.00     3.00 .ב"צמה ינכטה 'חי   
      
,תוילטיגיד תוסינכ 8 ללוכה   O/I   תדיחי     35.99.01.0234
:םגד ,תמגודכ  SUBDOM תרושקתב      
    D3609-XE-TR-NE קטלנא י"ע קוושמה  
ינכטה טרפמה תושירדל הנועה מ"עב      

  2,755.00 2,755.00     1.00 .ב"צמה 'חי   
      
      
      
      
      

233,415.00 10.99.53 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

646/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     646 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

05 שיבכ הבנע תלייטב הרואת 53 הנבמ
ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 99 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

233,415.00 מהעברה      
      
      
05 הדובע רדת(  ILAD/CLP  הצק תדיחי     35.99.01.0244
,הרואתה דומעב וא ףוגב ןקתומה  )ץרה      
    56PI, תרושקתב הרואתה ףוג לע הטילשל  
    ILAD, םגד , תמגודכ: PI-GID-MDS-NE  
תושירדל הנועה מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה      

 39,292.00   446.50    88.00 .ב"צמה ינכטה טרפמה 'חי   
      
תלבגהו רתי חתממ הנגהל תבלושמ הדיחי     35.99.01.0254
- טאו 000,1 דע דל יסנפל  הענהה םרז      
דומעב דויצה שגמב  הנקתהל      
SEM-NE-044  :םגד , תמגודכ.הרואתה      
תושירדל הנועה מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה      

 40,128.00   456.00    88.00 .ב"צמה ינכטה טרפמה 'חי   
312,835.00 1.99 קרפ 10.99.53 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

312,835.00 ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 99.53 כ"הס  
1,259,030.25 05 שיבכ הבנע תלייטב הרואת 53 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
647/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     647 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

04 תלייט 63 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  8 ק ר פ  80.63 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו  ה ר ו א ת       
      
ת ו נ כ ה  1.8 ק ר פ  10.80.63 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
םילבומ.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה ,תוכמותה      
לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית ,םירוביח      
,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס ,הכישמ      
תודובעה לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה      
      
טרפמב 31.80 ףיעס האר םיליבומםיליבומ      
.דחוימה      
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב תרנצה לכ      
.80 טרפמ יפל ינקת ןומיס טרסו      
      
גוס לכב םיפיפכ\םיחישק למשח ילבכ רבעמל      
.רטוקו      
      
ףיעס האר ירושרש תרנצתירושרש תרנצ      
.דחוימה טרפמב 31.80      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     36.08.01.0096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  9,880.00     7.60 1,300.00 08.1.021. רטמ   
      
      

  9,880.00 10.80.63 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

648/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     648 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

04 תלייט 63 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,880.00 מהעברה      
      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     36.08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

 26,220.00    11.40 2,300.00 08.1.021. רטמ   
      
.דחוימה טרפמב 31.80 ףיעס האר םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     36.08.01.0166
מ"מ 2.3 ןפוד יבועב 8 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

  3,420.00    34.20   100.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
יולימ ,הריפח ,רפעה תודובע ללוכ את ריחמ      
תוברל יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,קודיהו      
טוליש ,ןוטבמ הסכמ ,הרקת ,ןויזה      
,םינגוע ,הקיציב עובט תושרה למס,הסכמה      
םיחתפ תנכה ,ץצח תבכש ,תודיפר ,זוקינ      
תוברל אתל תואיציו תוסינכ ,תורוניצ רובע      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     36.08.01.0226
08 ימינפ רטוקב 612.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

 75,525.00 1,510.50    50.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     36.08.01.0256
ימינפ רטוקב 612.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס 521      

  2,375.00 2,375.00     1.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B גוסמ  
      
למס  ללוכ  הרקב את ריחמל תפסות     36.08.01.0260
בותיכהו הקיציב  עובט  הייריעה/הצעומה      
רובע מ"ס 08 רטוקב הסכמה לע יטנוולרה      
לוגע הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ      

 28,500.00   570.00    50.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B תכתממ קוצי  
      
ףיעס האר יולימו תוריפח יולימו תוריפח      
דחוימה טרפמב 21.80      

145,920.00 10.80.63 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

649/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     649 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

04 תלייט 63 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

145,920.00 מהעברה      
      
      
רזוח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
חטשה תרזחה הריפחה , תובכשב קדוהמ      
.רוניצ ללוכ אל ,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
.51080,41080 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     36.08.01.0334
04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  3,420.00    34.20   100.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     36.08.01.0336
06 בחורב 603.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  4,085.00    40.85   100.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     36.08.01.0340
08 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 57,000.00    47.50 1,200.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל תפסות     36.08.01.0345
09 םוקמב(   מ"ס 051 קמועל דע הריפחה      

    807.50    16.15    50.00 .)מ"ס רטמ   
      
02 לכ רובע 633.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות     36.08.01.0346
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      

    760.00     7.60   100.00 .מ"ס 06 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ רטמ   
211,992.50 10.80.63 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
650/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     650 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

04 תלייט 63 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

211,992.50 מהעברה      
      
      
טרפמב 71.80 ףיעס האר תודוסיתודוסי      
.דחוימה      
      
יגרב תוברל ,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי      
רבעמ ילוורשו דוסי תקראהו דוסי      
יטרפב ,הקראה דיג ילוורש ללוכ,שרדנכ      
.עוציבה      
      
ןלבקה ח"ע עוציב ןונכת ללוכ ףיעסה      
רוטקורטסנוקו סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה      
ןונכתב ןויסינ לעב םינבמ רודמב םושר      
ןקת לע םינותנה תא ,רואמ ידומע לש תודוסי      
ךרד םידומעה ןרצימ ןלבקה לבקי ילארשי      
.למשחה ןנכתמ      
      
יולימ,רובה לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה , רזוח      
דוסי תקראה םיכתורמו םירבוחמ דוסי יגרב      
םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו      
יפל .25080 ףיעס 80 טרפמ יפל .טלפמוק      
.עוציב טרפ      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה ח"ע      
ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו סוסיב      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה רזעה      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     36.08.01.0451
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 614.1.80      

 31,616.00   608.00    52.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
243,608.50 ץוח תרואתל תונכה 1.8 קרפ 10.80.63 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע  2.8 ק ר פ  20.80.63 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      

20.80.63 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

651/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     651 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

04 תלייט 63 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה חול      
רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו עורזל      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב םידומעה      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 06 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב םירזבא      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הטישב עובצ הרואתה דומע ,ושארב      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     36.08.02.0212
ךרואב 720.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

125,970.00 2,422.50    52.00 'פמוק .'מ 5 וא 8.4  
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     36.08.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

  7,330.20   610.85    12.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      

133,300.20 20.80.63 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

652/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     652 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

04 תלייט 63 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

133,300.20 מהעברה      
      
      
תועורז      
      
2" רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ רצוטש     36.08.02.0390
דומעל הרואת ףוג רוביחל מ"ס 02 ךרואבו      
ללוכו ןווליג ינפל עצובי רוביחה גוס לכמ      
רושיאל םאתהב ףיעסה תלעפה ,העיבצ      

  2,470.00    47.50    52.00 'פמוק .זרכמה יכמסמב עיפומ אלו הדימבו חקפמ  
      
תועורז/הרואת ידומע לש רונתב העיבצ      
תייחנה יפל LAR ןווגב תנוולוגמ הדלפמ      
תמגודכ )תימי אל הריוואל העיבצה( ןימזמה      
לע רוהט רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ      
תאצוהבש 11 טרפמ יפלו ,תנוולוגמהדלפ      
תוברל ,י.תל םאתהבו תידרשמ ןיבה הדעווה      
העיבצה לע בתכב םינש 5 ל תוירחא תלבק      
.לעפמהמ      
      
לכ ללוכ 'מ 5 דע הבוגב דומע לש העיבצ     36.08.02.0520

 14,474.20   278.35    52.00 'פמוק 324.2.80 ףיעס יפל שרדנה  
150,244.40 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.8 קרפ 20.80.63 כ"הס  

      
י ר ז י ב א  3.8 ק ר פ  30.80.63 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
      
      
      

30.80.63 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

653/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     653 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

04 תלייט 63 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמ הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
טרפמב 81.80 ףיעס האר םישגמםישגמ      
ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ.דחוימה      
תרצות 3CB -ו 2CB םגד םיקדהמ      
    IXEGOS דע ךתחב םילבכל ,רשואמ ע"ש וא  
טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ ללוכ ,ר"ממ 53      
וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה ירוביחלו      
דרפנ חטבמ( יוסיכ ,CA01X2, AK01 יבטוק      
ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ רובע      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה תיבלו      
      
ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     36.08.03.0150
היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ הבכו      
01 'א 01 יבטוק וד םייטמוטוא יצח ז"מ ללוכ      
דעוימ)דחא לודומ לעב(  ספא קותינ םע א"ק      
םיקדהמ טוו 07 - 004 לש תורונ 1 ל      
ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ י"ת  יפל  םיעבצב      

 12,350.00   237.50    52.00 'פמוק יטווחמו .ספ לע םינקתומ  
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס האר תשוחנ םילבכתשוחנ םילבכ      
.דחוימה טרפמב 41.80      
      
      
      
      
      

 12,350.00 30.80.63 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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654/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     654 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

04 תלייט 63 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,350.00 מהעברה      
      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמתלצפמב      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמתלצפמב      
      
ר"ממ 5.2X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     36.08.03.0370

  1,710.00    11.40   150.00 543.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     36.08.03.0373

  5,130.00     8.55   600.00 543.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     36.08.03.0375
תויפוס ללוכ 541.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

  4,702.50    31.35   150.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     36.08.03.0414
תויפוס ללוכ 543.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

 58,045.00    44.65 1,300.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רדח   
      
הקראה      
      
      
      
      
      
      

 81,937.50 30.80.63 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

655/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     655 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

04 תלייט 63 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 81,937.50 מהעברה      
      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש      
תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
יפל ,םלשומ הקראה רוביח עוציבל תושורדה      
.וגוס      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
רוביח בייחי וכותיח וכותיח אלל  ולופיק י"ע      
. ןלבקה ידי לע דלוודקב      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     36.08.03.0486
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

 32,110.00    24.70 1,300.00 08.3.426 רטמ   
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ      
הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל עקרקב      
הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל 521B ןוטב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05 תשוחנמ      
הקראה לית וא ספא לית וא הקראה לית ןיבל      
טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע תשרב      
.העיבצו      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     36.08.03.0511
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

  1,518.10   759.05     2.00 'פמוק 015.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
      
      
      
      

115,565.60 30.80.63 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

656/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     656 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

04 תלייט 63 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

115,565.60 מהעברה      
      
      
VU ןגומ ןיירושמ רטסאילופמ רואמ תייזכרמ      
הנומלו היזכרמל ןוטב תודוסי/תוחמוג ללוכ      
יספ למשחה תרבחל דרפנ את ללוכ      
,טוליש ,טוויח ,םיקדהמ ,םידדבמ,הריבצ      
הסינכ ירודיס ,דסמ תרגסמ ,םיקוזיח      
ראש לכו העיבצ ,רורווא יסירת ,םילבכל      
תמלשהל םישורדה םירמוחהו תודובעה      
,הבצה ,הלבוה ללוכו ותלעפהו ורוביח ,חולה      
.הנקתהו      
      
שרדנה לכ ללוכ רואמל רפמא 08X3 היזכרמ     36.08.03.0520

 23,750.00 23,750.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל 515.3.80 ףיעס יפל  
      
תייזכרמל תיפקיה דוסי תקראה תעבט     36.08.03.0521
4X04 ךתחב ןוולוגמ הדלפ ספ ללוכ הרואת      
ןויזל רבוחמו דוסיה לזרבל ךתורמה מ"מ      
ןוולגמ הדלפ ספלו הייזכרמה סיסב לש דוסיה      

    253.65   253.65     1.00 'פמוק .הייזכרמב  
      
תונוש      
      
דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     36.08.03.0593
העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ ידומעב      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב רשאו      
יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה . תיננגה      
עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא תויחנה      
יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה דומעה      
טרפל םאתהב דוסיה ינפ הבוג ללוכ דוסיה      

 10,522.20   202.35    52.00 'פמוק . םיטרפ תרבוחב  
      
סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     36.08.03.0595
םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח      
קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב      
למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל      
תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל םאתהבו      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת      
ןקתמה רוביחל ורושיאו הקידבה תואצות      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .חתמל  
151,041.45 למשח ירזיבא 3.8 קרפ 30.80.63 כ"הס  

      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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657/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     657 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

04 תלייט 63 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר נ צ  8.8 ק ר פ  80.80.63 ק ר פ  ת ת       
"ה מ כ ח  ר י ע "+ ת ר ו ש ק ת       
      
011 רטוקב םינק 4 דע תחנהל הלעת תריפח     36.08.08.0086
טוח תוברל  חישק C.V.P - מ )4"( מ"מ      
תוברל מ"ס 021 דע קמועב שרדנכ הכישמ      
לוח יולימו לוח דופיר  ,)םירסייפס( תוכומתה      
ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ מ"ס 03 לש      
קרפ קזב לש דחוימה ינכטה טרפמה יפל לכה      
40-30.20.80 - םיפיעס 80 טרפמו ,0701      

  2,565.00    51.30    50.00 .עוצב טרפ יפלו רטמ   
      
יפל C.V.P מ"מ 011 4" רטוקב חישק רוניצ     36.08.08.0087
לכ ללוכ קזבה תרבח טרדנטס 68316 י"ת      
תוכומתה םימטאה רוביחה ירמוח      
ןליפורפילופ הכישמ טוח תוברל )םירסייפס(      
יפל לכה הנכומ  הריפחב חנומ מ"מ 8 רטוקב      
טרפו 2701 קרפ קזב לש דחוימ טרפמ      

  2,090.00    20.90   100.00 .עוציב רטמ   
      
רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ ןליתאילופ רוניצ     36.08.08.0166
רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ טוח םע מ"מ 05      
תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8      
חנומקזב טרדנטסתבג ורטסלפ וא טסלפ רצמ      
טרפמו  עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב      
לכ ללוכ 2701 קרפ קזב לש דחוימ ינכט      

 43,225.00    12.35 3,500.00 םוטיאה ירמוח רטמ   
 47,880.00 "המכח ריע"+ תרושקת תרנצ 8.8 קרפ 80.80.63 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

592,774.35 תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80.63 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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658/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     658 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

04 תלייט 63 הנבמ
ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 99 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם נ י א ש  ם י פ י ע ס  - 99 ק ר פ  99.63 ק ר פ       
ש "ב ה ש מ  ן ו ר י ח מ ב       
      
1.99 ק ר פ  10.99.63 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמ הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
:ללוכה הרואתה יפוג לש םושיר שיגי ןלבקה      
לכב םינקתומה םיסנפ תומכ,םידומע ירפסמ      
תדיחי לש,קפסה ,סנפ לכ לש םגד ,דומע      
הרואתה ףוג רבוחמ הזאפ הזיאל ,הצקה      
קפס תויחנהל םאתהב ' DI רפסמ,'וכו      
.הרואתה תרקב תכרעמ      
      
ץוח תרואתל םיסנפ      
      
םגד תמגודכ םישיבכ תרואתל DEL סנפ     36.99.01.0131
    1-olati קפסה הילטיא תרצות W83, 66PI,  
יפל תירטמוטופ המוקע 'סמ ,K0003 רוא ןווג      
םע Am005 רביירד ,ןנכתמה תשירד      
רזעה דויצ לכו ILAD תרושקת לוקוטורפ      
לבכ ללוכ תמלשומו הניקת הלעפהל שורדה      
    5.2X5 EPLX טלפמוק סנפל דעו שגמהמ  

 96,330.00 1,852.50    52.00 'פמוק . רשואמ ע"ש וא.םיטרפ תרבוחב טרפ יפל  
      
      

 96,330.00 10.99.63 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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659/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     659 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

04 תלייט 63 הנבמ
ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 99 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 96,330.00 מהעברה      
      
      
ללוכ ילאד תרושקתל םיקדהמ שגמל תפסות     36.99.01.0164

  4,940.00    95.00    52.00 'פמוק .הלופכה הנגההו ילאד 'עמ לש דויצה תנקתה  
      
"דנז" לוורש רובע הרואת דומעל תפסות     36.99.01.0174

  7,410.00   142.50    52.00 'פמוק .מ"ס 04\03 הבוגב  
      
תרקב תנכותב םיסנפה תורדגהו תונכת     36.99.01.0194

  1,235.00    23.75    52.00 הרואתה 'חי   
      
"ןנע" תורישב הרואתה תרקב לוהינ תונכת     36.99.01.0204
5 דע יטרדנטס ןפדפדמ תלעפומה יטנרטניא      

 17,100.00 17,100.00     1.00 'פמוק .םישרומ םישמתשמ  
      
הנקתהל תובוחר תרואתל הרואת רקב      36.99.01.0214
,ילארגטניא SRPG םדומ :ללוכ ,היזכרמב      
דע לע הרקבה זכרממ הטילשל לועפת תנכות      
דדומו O/I תבחרה תדיחי ,םירוטלודומ 9      
:םגד תמגודכ ,)טנלא/קטאס( ילטיגיד      
    CLS-retsamimuL-NE קטלנא י"ע קוושמה  
ינכטה טרפמה תושירד לכ לע הנועה מ"עב      

 13,300.00 13,300.00     1.00 .ב"צמה 'חי   
      
הנקתהל ,יזאפ דח הרואת וקל רוטלודומ     36.99.01.0224
טלשנ ,רפמא 36 דע לש וק םרזל ,היזכרמב      
דע לש לועפתל דעוימו הרואתה רקב י"ע      
CLP תרושקתב הזאפל הצק תודיחי 552      
תפסוהב ךרוצ אלל , )ץרה 05 הדובע רדת(      
.הרואתה תייזכרמב וא םידומעב םירטליפ      
י"ע קוושמה   MLS-NE-061 :םגד תמגודכ      
טרפמה תושירדל הנועה מ"עב  קטלנא      

 14,250.00 4,750.00     3.00 .ב"צמה ינכטה 'חי   
      
,תוילטיגיד תוסינכ 8 ללוכה   O/I   תדיחי     36.99.01.0234
:םגד ,תמגודכ  SUBDOM תרושקתב      
    D3609-XE-TR-NE קטלנא י"ע קוושמה  
ינכטה טרפמה תושירדל הנועה מ"עב      

  2,755.00 2,755.00     1.00 .ב"צמה 'חי   
      
      
      
      
      

157,320.00 10.99.63 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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660/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     660 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

04 תלייט 63 הנבמ
ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 99 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

157,320.00 מהעברה      
      
      
05 הדובע רדת(  ILAD/CLP  הצק תדיחי     36.99.01.0244
,הרואתה דומעב וא ףוגב ןקתומה  )ץרה      
    56PI, תרושקתב הרואתה ףוג לע הטילשל  
    ILAD, םגד , תמגודכ: PI-GID-MDS-NE  
תושירדל הנועה מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה      

 23,218.00   446.50    52.00 .ב"צמה ינכטה טרפמה 'חי   
      
תלבגהו רתי חתממ הנגהל תבלושמ הדיחי     36.99.01.0254
- טאו 000,1 דע דל יסנפל  הענהה םרז      
דומעב דויצה שגמב  הנקתהל      
SEM-NE-044  :םגד , תמגודכ.הרואתה      
תושירדל הנועה מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה      

 23,712.00   456.00    52.00 .ב"צמה ינכטה טרפמה 'חי   
204,250.00 1.99 קרפ 10.99.63 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

204,250.00 ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 99.63 כ"הס  
797,024.35 04 תלייט 63 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
661/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     661 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ב בלש 05 הנבמ
תורעה 00 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ע ה  00.05 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.00.05 ק ר פ  ת ת       
      
םורל םיסכמ סלפמ תמאתה תללוכ הדובעה      
תפלחה ,םיאת יוקינו הפישח ,יפוס טלפסא      
"ךרוצה תדימב תורקתו םיסכמ      

תורעה 10.00.05 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תורעה 00.05 כ"הס            
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
662/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     662 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ב בלש 05 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15.05 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  10.15.05 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל דומע לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     50.51.01.0170

    259.35    51.87     5.00 .קוליסו יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ 'חי   
      
לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     50.51.01.0190

 87,610.00   438.05   200.00 .הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש רטוק 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     50.51.01.0330

    712.50    14.25    50.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
קזוח לעב מ"נחב( MSLC גוסמ ןוטבמ יולימ     50.51.01.0390
ריחמה .והשלכ לדוגב םיאת ףקיהב )הובג      

  5,947.00   297.35    20.00 .תומכ לכל ףקת ק"מ   
      
)תטלוק ןבא ללוכ( דדוב הטילק את קוריפ     50.51.01.0420
יולימו רוניצה םוטיא ,קוליסו יוניפ תוברל      
לעב מ"נחב( MSLC תבורעתב רצונה רובה      

    573.80   286.90     2.00 . )הובג קזוח 'חי   
      
ללוכ,קוליסו יוניפ תוברל הרקב את קוריפ     50.51.01.0430
תבורעתב רצונה רובה יולימו רוניצה םוטיא      

    558.60   558.60     1.00 . )הובג קזוח לעב מ"נחב( MSLC 'חי   
      
דע הבוגב תשר רדג לש הקתעהו ריהז קוריפ     50.51.01.0445
םיביכרה לכ תוברל רזוח שומישך 'מ 0.2      
לככ םינוקיתו רמוח תמלשה ,םידומעהו      
שדחה יאוותב רדגה תמלשהל שרדנש      

  2,077.80    69.26    30.00 .ךרוצה תדימב ינמזה הנוסחאו רטמ   
 97,739.05 1.15 קרפ 10.15.05 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  20.15.05 ק ר פ  ת ת       
      

  3,516.00    17.58   200.00 .עקרק יגוס לכב הביצח/הריפח ק"מ  50.51.02.0040
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     50.51.02.0160

 64,250.00     2.57 25,000.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
      
      
      
      
      

 67,766.00 20.15.05 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

663/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     663 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ב בלש 05 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 67,766.00 מהעברה      
      
      
רזוח שומיש ךרוצל ,רופח רמוחב לופיט     50.51.02.0250
תדרפה ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
ררבנ יולימל ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחא תוברל .דחוימה טרפמה תשירדל וא      
רוזיפ יולימה רוזאל רמוחה תלבוה ותסמעה      
תובכשב יללכה טרפמה יפל רקובמ קודיהו      
יולימ ק"מ יפל םלושי .מ"ס 02 דע יבועב      

 54,650.00    10.93 5,000.00 .חטשב קדוהמ ק"מ   
122,416.00 2.15 קרפ 20.15.05 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.05 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     50.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

1,159,000.00   115.90 10,000.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
1,159,000.00 3.15 קרפ 30.15.05 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,379,155.05 15 קרפ 15.05 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
664/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     664 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ב בלש 05 הנבמ
25 קרפ 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

25 ק ר פ  25.05 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  10.25.05 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     50.52.01.0090

589,000.00    29.45 20,000.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     50.52.01.0110

172,900.00    34.58 5,000.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
761,900.00 1.25 קרפ 10.25.05 כ"הס  

      
2.25 ק ר פ  20.25.05 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     50.52.02.0010

 38,000.00     1.52 25,000.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      

  2,090.00    20.90   100.00 .שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  50.52.02.0050
 40,090.00 2.25 קרפ 20.25.05 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

801,990.00 25 קרפ 25.05 כ"הס  
2,181,145.05 ב בלש 05 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
665/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     665 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ג בלש 15 הנבמ
תורעה 00 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ע ה  00.15 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.00.15 ק ר פ  ת ת       
      
םורל םיסכמ סלפמ תמאתה תללוכ הדובעה      
תפלחה ,םיאת יוקינו הפישח ,יפוס טלפסא      
"ךרוצה תדימב תורקתו םיסכמ      

תורעה 10.00.15 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תורעה 00.15 כ"הס            
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
666/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     666 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ג בלש 15 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15.15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  10.15.15 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל דומע לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.51.01.0170

    259.35    51.87     5.00 .קוליסו יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ 'חי   
      
לכב תרוקיב את הסכמ לש הבוג תמאתה     51.51.01.0190

 87,610.00   438.05   200.00 .הרקת קוריפ ללוכ ,אוהש רטוק 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.51.01.0330

    665.00    13.30    50.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
קזוח לעב מ"נחב( MSLC גוסמ ןוטבמ יולימ     51.51.01.0390
ריחמה .והשלכ לדוגב םיאת ףקיהב )הובג      

  5,947.00   297.35    20.00 .תומכ לכל ףקת ק"מ   
      
)תטלוק ןבא ללוכ( דדוב הטילק את קוריפ     51.51.01.0420
יולימו רוניצה םוטיא ,קוליסו יוניפ תוברל      
לעב מ"נחב( MSLC תבורעתב רצונה רובה      

    573.80   286.90     2.00 . )הובג קזוח 'חי   
      
ללוכ,קוליסו יוניפ תוברל הרקב את קוריפ     51.51.01.0430
תבורעתב רצונה רובה יולימו רוניצה םוטיא      

    558.60   558.60     1.00 . )הובג קזוח לעב מ"נחב( MSLC 'חי   
      
דע הבוגב תשר רדג לש הקתעהו ריהז קוריפ     51.51.01.0445
םיביכרה לכ תוברל רזוח שומישך 'מ 0.2      
לככ םינוקיתו רמוח תמלשה ,םידומעהו      
שדחה יאוותב רדגה תמלשהל שרדנש      

  2,077.80    69.26    30.00 .ךרוצה תדימב ינמזה הנוסחאו רטמ   
 97,691.55 1.15 קרפ 10.15.15 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  20.15.15 ק ר פ  ת ת       
      

  3,516.00    17.58   200.00 .עקרק יגוס לכב הביצח/הריפח ק"מ  51.51.02.0040
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.51.02.0160

 74,100.00     2.47 30,000.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
      
      
      
      
      

 77,616.00 20.15.15 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

667/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     667 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ג בלש 15 הנבמ
15 קרפ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 77,616.00 מהעברה      
      
      
רזוח שומיש ךרוצל ,רופח רמוחב לופיט     51.51.02.0250
תדרפה ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
ררבנ יולימל ותמאתהו ,)הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחא תוברל .דחוימה טרפמה תשירדל וא      
רוזיפ יולימה רוזאל רמוחה תלבוה ותסמעה      
תובכשב יללכה טרפמה יפל רקובמ קודיהו      
יולימ ק"מ יפל םלושי .מ"ס 02 דע יבועב      

 54,650.00    10.93 5,000.00 .חטשב קדוהמ ק"מ   
132,266.00 2.15 קרפ 20.15.15 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  30.15.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

1,390,800.00   115.90 12,000.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
1,390,800.00 3.15 קרפ 30.15.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,620,757.55 15 קרפ 15.15 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
668/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     668 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ג בלש 15 הנבמ
25 קרפ 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

25 ק ר פ  25.15 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  10.25.15 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     51.52.01.0090

706,800.00    29.45 24,000.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     51.52.01.0110

207,480.00    34.58 6,000.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
914,280.00 1.25 קרפ 10.25.15 כ"הס  

      
2.25 ק ר פ  20.25.15 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     51.52.02.0010

 45,600.00     1.52 30,000.00 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      

  2,090.00    20.90   100.00 .שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  51.52.02.0050
 47,690.00 2.25 קרפ 20.25.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

961,970.00 25 קרפ 25.15 כ"הס  
2,582,727.55 ג בלש 15 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
669/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     669 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

'ב בלש   למשח 06 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  8 ק ר פ  80.06 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו  ה ר ו א ת       
      
ת ו נ כ ה  1.8 ק ר פ  10.80.06 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה ,תוכמותה      
לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית ,םירוביח      
,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס ,הכישמ      
תודובעה לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
)E.P.D.H( ןליתאילופמ םייטסלפ תורוניצ      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     60.08.01.0048
םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס יספ      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

  3,087.50    12.35   250.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
      
      
      

  3,087.50 10.80.06 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

670/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     670 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

'ב בלש   למשח 06 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,087.50 מהעברה      
      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     60.08.01.0051
םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 36 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס יספ      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

  3,610.00    18.05   200.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     60.08.01.0054
םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 57 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס יספ      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

  2,375.00    23.75   100.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
וד םיירושרש םישימג םייטסלפ תורוניצ      
יתבכש      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     60.08.01.0096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  1,520.00     7.60   200.00 08.1.021. רטמ   
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     60.08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  2,850.00    11.40   250.00 08.1.021. רטמ   
      
םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     60.08.01.0120
מ"מ 7.4 ןפוד יבועב 8 גרד מ"מ 061 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

  1,738.50    57.95    30.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     60.08.01.0126
מ"מ 2.4 ןפוד יבועב 01 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

  1,947.50    38.95    50.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
      

 17,128.50 10.80.06 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

671/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     671 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

'ב בלש   למשח 06 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 17,128.50 מהעברה      
      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     60.08.01.0171
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

  7,552.50 1,510.50     5.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     60.08.01.0174
ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס 001      

  8,977.50 1,795.50     5.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B גוסמ  
      
מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     60.08.01.0199
הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ רובע      

  2,850.00   570.00     5.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B תכתממ קוצי לוגע  
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     60.08.01.0206
הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ רובע      

  3,467.50   693.50     5.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B תכתממ קוצי לוגע  
      
הקוצי תרנצו םילבכ תלעת ללוכ החמוג ריחמ      
סוסיבו הבצה ,החמוגל תחתמ ןוטבמ      
טרפ יפל י"חח םע םואת ,תוינכותל םאתהב      
תודובע לכ תא ללוכו ,י"חח רתאב ןכדועמ      
,יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,רפעה      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.הזוחה יכמסמב תושרדנה תודובעה      
      
י"חח לופכ םינומ ןוראל הרוקמ ןוטב תחמוג     60.08.01.0234
052 ינוציח הבוגו מ"ס 04X08 םינפ תודימב      

  2,565.00 1,282.50     2.00 'פמוק 132.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      

 42,541.00 10.80.06 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

672/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     672 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

'ב בלש   למשח 06 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 42,541.00 מהעברה      
      
      
תרושקתו תשר ןוראל הרוקמ ןוטב תחמוג     60.08.01.0237
052 הבוגו מ"ס 55X032 םינפ תודימב י"חח      

  2,660.00 2,660.00     1.00 'פמוק 132.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     60.08.01.0264
08 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  7,125.00    47.50   150.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
02 לכ רובע 462.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות     60.08.01.0279
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      

  2,850.00     9.50   300.00 .מ"ס 08 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ רטמ   
      
תרנצ תחנה רובע ליבש/הכרדמ תחיתפ     60.08.01.0348
ןוטב/טלפסא תריבש, ךותיח ,רוסינ תוברל      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,ליבש/הכרדמה חטשב      
דע בחורו מ"ס 051 דע קמועל םיידי תדובע      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס 06      
תרזחה ליבש/הכרדמ ןוקית ,עצמ תובכשב      
תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל בצמה      

  4,750.00    95.00    50.00 .תרנצה רטמ   
      
      
      
      
      
      

 59,926.00 10.80.06 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

673/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     673 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

'ב בלש   למשח 06 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 59,926.00 מהעברה      
      
      
תוברל תרנצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     60.08.01.0351
םייק ןוטב/טלפסא תריבשו ךותיח ,רוסינ      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,םישיבכ חטשב      
בחורבו מ"ס 051 דע קמועל םיידיתדובעב      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס 06 דע      
בצמה תרזחה ,שיבכה ןוקית ,עצמה תובכשב      

  5,225.00   104.50    50.00 .תרנצה תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל רטמ   
      
מ"ס 001 הבוגו מ"ס 08 רטוק ןוטב תילוח     60.08.01.0606
יולימ ללוכ ריחמה ,הרואת ידומע תנגהל      
רפסמב םידומעה תפיטעו עצמב תוילוחה      

  3,182.50   318.25    10.00 .םתומלש תרימשל ןוליינ לש תובכש 'חי   
 68,333.50 ץוח תרואתל תונכה 1.8 קרפ 10.80.06 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע  2.8 ק ר פ  20.80.06 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
      
      
      
      

20.80.06 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

674/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     674 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

'ב בלש   למשח 06 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה חול      
רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו עורזל      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב םידומעה      
      
10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 67 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב םירזבא      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הטישב עובצ הרואתה דומע ,ושארב      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     60.08.02.0048
ךרואב 240.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 95,000.00 1,900.00    50.00 'פמוק .'מ 5  
      
דיחא לוגע ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
תטלפ תוברל םח ץבאב לובט הדלפמ יושע      
,דומעה ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע סיסב      
,תלד ,דומעה ךותב םירזבא שגמ, תלדל חתפ      
לכו םוינימולא תקיצימ הנותחת תחלצ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
הטישב עובצ הרואתה דומע ,ושארב עורזה      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא      
      
הדלפמ יושע דיחא לוגע ךתחב הרואת דומע     60.08.02.0207
רטוקב 471.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

547,200.00 3,040.00   180.00 'פמוק .רטמ 9 וא 8 הבוגו 6"  
      
הדלפמ יושע דיחא לוגע ךתחב הרואת דומע     60.08.02.0210
רטוקב 471.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

166,725.00 3,705.00    45.00 'פמוק .רטמ 01 הבוגו 6"  
      
הדלפמ יושע דיחא לוגע ךתחב הרואת דומע     60.08.02.0213
רטוקב 471.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 10,322.70 5,161.35     2.00 'פמוק .רטמ  21 הבוגו 8"  
      

819,247.70 20.80.06 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

675/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     675 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

'ב בלש   למשח 06 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

819,247.70 מהעברה      
      
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     60.08.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

 12,217.00   610.85    20.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      
הרואת ידומעל הדלפ תועורז      
      
לזרבמ היושע תינוק תיתשק )218 י"ת( עורז      
ףוגלו דומעל תמאתומ רטוקב ןוולוגמ      
ףוגלו דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
.דומעה      
      
הדלפמ היושע מ"ס 001 ךרואב הדיחי עורז     60.08.02.0354

 23,275.00   332.50    70.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
הדלפמ היושע מ"ס 051 ךרואב הדיחי עורז     60.08.02.0357

 26,600.00   380.00    70.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
הדלפמ היושע מ"ס 001 ךרואב הלופכ עורז     60.08.02.0363

 16,957.50   484.50    35.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
הדלפמ היושע מ"ס 051 ךרואב הלופכ עורז     60.08.02.0366

 18,952.50   541.50    35.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
היושע מ"ס 001 ךרואב תשלושמ עורז     60.08.02.0372

  4,322.50   617.50     7.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ  
      
היושע מ"ס 051 ךרואב תשלושמ עורז     60.08.02.0375

  1,425.00   712.50     2.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ  
      
תועורז      
      
2" רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ רצוטש     60.08.02.0419
דומעל הרואת ףוג רוביחל מ"ס 02 ךרואבו      
ללוכו ןווליג ינפל עצובי רוביחה גוס לכמ      
רושיאל םאתהב ףיעסה תלעפה ,העיבצ      

  2,375.00    47.50    50.00 'פמוק .זרכמה יכמסמב עיפומ אלו הדימבו חקפמ  
      

925,372.20 20.80.06 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

676/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     676 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

'ב בלש   למשח 06 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

925,372.20 מהעברה      
      
      
העיבצ      
      
תועורז/הרואת ידומע לש רונתב העיבצ      
תייחנה יפל LAR ןווגב תנוולוגמ הדלפמ      
תמגודכ )תימי אל הריוואל העיבצה( ןימזמה      
לע רוהט רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ      
תאצוהבש 11 טרפמ יפלו ,תנוולוגמהדלפ      
תוברל ,י.תל םאתהבו תידרשמ ןיבה הדעווה      
העיבצה לע בתכב םינש 5 ל תוירחא תלבק      
.לעפמהמ      
      
לכ ללוכ 'מ 5 דע הבוגב דומע לש העיבצ     60.08.02.0426

 13,917.50   278.35    50.00 'פמוק 324.2.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ 'מ 01 דע הבוגב דומע לש העיבצ     60.08.02.0429

111,059.75   489.25   227.00 'פמוק 324.2.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
הקוצי תרנצו םילבכ תלעת ללוכ החמוג ריחמ      
סוסיבו הבצה ,החמוגל תחתמ ןוטבמ      
תיתשתה תרבח םע םואת ,תוינכותל םאתהב      
רפעה תודובע לכ תא  ללוכ ,תיטנוולרה      
,יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,תושרדנה      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.הזוחה יכמסמב תושרדנה תודובעה      
      
תודימב ,םיינשל תקלוחמ ,ןייוזמ ןוטב תחמוג     60.08.02.0501
תוברל ,מ"ס )08+01+071(/012/04 םינפ      

  4,484.00 2,242.00     2.00 'פמוק סוסיבו הריפח ,םירבעמ ,גג  
1,054,833.45 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.8 קרפ 20.80.06 כ"הס  

      
י ר ז י ב א  3.8 ק ר פ  30.80.06 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
      
      
      

30.80.06 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

677/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     677 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

'ב בלש   למשח 06 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמ הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
םישגמ      
      
ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
תרצות 3CB -ו 2CB םגד םיקדהמ      
    IXEGOS דע ךתחב םילבכל ,רשואמ ע"ש וא  
טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ ללוכ ,ר"ממ 53      
וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה ירוביחלו      
דרפנ חטבמ( יוסיכ ,CA01X2, AK01 יבטוק      
ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ רובע      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה תיבלו      

30.80.06 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

678/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     678 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

'ב בלש   למשח 06 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     60.08.03.0042

 45,600.00   237.50   192.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     60.08.03.0045

 22,800.00   304.00    75.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג השולשל םירזיבא שגמ     60.08.03.0048

  3,990.00   399.00    10.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
ללוכ ר"ממ 01X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     60.08.03.0114
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

 20,900.00    20.90 1,000.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     60.08.03.0120
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

 78,375.00    31.35 2,500.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     60.08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

223,250.00    44.65 5,000.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
רואמ תויזכרמ      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

394,915.00 30.80.06 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

679/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     679 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

'ב בלש   למשח 06 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

394,915.00 מהעברה      
      
      
VU ןגומ ןיירושמ רטסאילופמ רואמ תייזכרמ      
הנומלו היזכרמל ןוטב תודוסי/תוחמוג ללוכ      
יספ למשחה תרבחל דרפנ את ללוכ      
,טוליש ,טוויח ,םיקדהמ ,םידדבמ,הריבצ      
הסינכ ירודיס ,דסמ תרגסמ ,םיקוזיח      
ראש לכו העיבצ ,רורווא יסירת ,םילבכל      
תמלשהל םישורדה םירמוחהו תודובעה      
,הבצה ,הלבוה ללוכו ותלעפהו ורוביח ,חולה      
.הנקתהו      
      
יפלו .60.70.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
שרדנה לכ ללוכ רואמל רפמא 08X3 היזכרמ     60.08.03.0297

 71,250.00 23,750.00     3.00 'פמוק .טרפ יפל 972.3.80 ףיעס יפל  
      
תייזכרמל תיפקיה דוסי תקראה תעבט     60.08.03.0321
4X04 ךתחב ןוולוגמ הדלפ ספ ללוכ הרואת      
ןויזל רבוחמו דוסיה לזרבל ךתורמה מ"מ      
ןוולגמ הדלפ ספלו הייזכרמה סיסב לש דוסיה      

    760.95   253.65     3.00 'פמוק .הייזכרמב  
      
הקראה      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש      
תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
יפל ,םלשומ הקראה רוביח עוציבל תושורדה      
.וגוס      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     60.08.03.0336
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

 12,350.00    24.70   500.00 08.3.327 רטמ   
      
      
      
      
      

479,275.95 30.80.06 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

680/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     680 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

'ב בלש   למשח 06 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

479,275.95 מהעברה      
      
      
תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ      
הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל עקרקב      
הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל 521B ןוטב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05 תשוחנמ      
הקראה לית וא ספא לית וא הקראה לית ןיבל      
טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע תשרב      
.העיבצו      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ןגומ ןיירושמ רטסאילופ ןוראב רואמ תויזכרמ      
    VU טרפ יפל הרוקמ ןוטב תחמוגב תונגומו.  
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     60.08.03.0387
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

 11,385.75   759.05    15.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
תשוחנמ יושע םיליצנטופ תאוושה ספ     60.08.03.0399
,תוחפל מ''ס 05 ךרואב מ''מ 4X04 תודימב      
םימואו םיגרב ,םירוח ללוכ הספוקב ןקתומה      

 88,155.25   318.25   277.00 'פמוק .הקראה ירוביחל  
      
תונוש      
      
לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
רוביח בייחי וכותיח וכותיח אלל  ולופיק י"ע      
. ןלבקה ידי לע דלוודקב      
      
יפל ,םילגד 2-ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ     60.08.03.0441
ותואמ יונב 50.50.60.80 ףיעס 80 טרפמ      
עובצו ןוולוגמ הרואתה דומע ומכ תכתמ גוס      

 15,185.75   109.25   139.00 'פמוק .טרפ יפל דומעה עבצנ וב עבצל ההז עבצב  
      
      
      
      
      
      
      

594,002.70 30.80.06 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

681/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     681 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

'ב בלש   למשח 06 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

594,002.70 מהעברה      
      
      
ןיירושמ עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     60.08.03.0447
    45PI יצח  םרז  קספמ תפסות תוברל  
לעב א"ק 01 רפמא 61 יבטוק וד יטמטוא      
רוביח לבכו םירזיבא שגמ לע דחא לודומ      
    2X3.YX2N 5 עקת תיבל דעו שגמהמ ר"ממ  
ןוקיליס י"ע רוביחה  רוזא םוטיא תוברל      

  8,844.50   126.35    70.00 'פמוק .םשג ימ תרידח תעינמל  
      
רוביח עוציבל י"חח לומ ןלבקה לש לופיט     60.08.03.0462
םולשתה ללוכ ,הרואתל למשח ןקתמל שדח      
,םירושיאהו םימואתה ,רוביחה רובע שרדנה      
דע יוולו תרוקיב תנמזה ,תוינכת תשגה      
תלבק ללוכ ,רוביחל רושיאהו רוביחהתלבקל      
ילמשח ןקתמ/חול/היזכרמ םוקימל רתיה      
תוברל ,תימוקמ תושר/הינבו ןונכת תדעוומ      
לש למשח תקפסא הזוח לע תושרה תמתחה      

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק .י"חח  
      
סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     60.08.03.0465
םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח      
קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב      
למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל      
תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל םאתהבו      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת      
ןקתמה רוביחל ורושיאו הקידבה תואצות      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .חתמל  
622,797.20 למשח ירזיבא 3.8 קרפ 30.80.06 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  4.8 ק ר פ  40.80.06 ק ר פ  ת ת       
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
      
      
      
      
      

40.80.06 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

682/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     682 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

'ב בלש   למשח 06 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג תשיכר      
םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת ללוכ הז      
-ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה םיפוגל      
    .C.O.T  
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
רגאמב םימושרה הכמסה תדועת ילעב      
המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.דרשמה רתאב תנכדעתמה      
      
תמגוד W93 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     60.08.04.0132
    M2 1 OLATI תרצותמ CEA י"ע קוושמה  
לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש      

 92,625.00 1,852.50    50.00 .810.40.80 ףיעס יפל שרדנה 'חי   
      
W67-75 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     60.08.04.0135
CEA  תרצותמ M3 1 OLATI תמגוד      
רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש י"ע קוושמה      

428,925.00 1,995.00   215.00 .810.40.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכו 'חי   
      
W721-59 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     60.08.04.0141
CEA תרצותמ M5  2 OLATI תמגוד      
רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש י"ע קוושמה      

222,062.50 2,612.50    85.00 .810.40.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכו 'חי   
      
W741 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     60.08.04.0147
CEA תרצותמ  M7  2 OLATI תמגוד      
רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש י"ע קוושמה      

 29,450.00 2,945.00    10.00 .810.40.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכו 'חי   
773,062.50 הרואת יפוג 4.8 קרפ 40.80.06 כ"הס  

      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
683/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     683 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

'ב בלש   למשח 06 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר נ צ  8.8 ק ר פ  80.80.06 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ש ק ת       
      
רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ ןליתאילופ רוניצ     60.08.08.0093
רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ טוח םע מ"מ 05      
תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8      
חנומקזב טרדנטסתבג ורטסלפ וא טסלפ רצמ      
טרפמו  עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב      
לכ ללוכ 2701 קרפ קזב לש דחוימ ינכט      

  6,175.00    12.35   500.00 םוטיאה ירמוח רטמ   
      
.ע.ק.י וא 11 .ע.ק.י תרנצל תוילניגרוא תופומ     60.08.08.0105

  4,560.00    45.60   100.00 'פמוק .05 רטוקב תרנצ רוביחל 5.31  
 10,735.00 תרושקת תרנצ 8.8 קרפ 80.80.06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,529,761.65 תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80.06 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
684/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     684 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

'ב בלש   למשח 06 הנבמ
ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 90 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם נ י א ש  ם י פ י ע ס  - 99 ק ר פ  90.06 ק ר פ       
ש "ב ה ש מ  ן ו ר י ח מ ב       
      
1.99 ק ר פ  10.90.06 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתהל תובוחר תרואתל הרואת רקב     60.09.01.0100
,ילארגטניא SRPG םדומ :ללוכ ,היזכרמב      
דע לע הרקבה זכרממ הטילשל לועפת תנכות      
דדומו O/I תבחרה תדיחי ,םירוטלודומ 9      
:םגד תמגודכ ,)טנלא/קטאס( ילטיגיד      
    CLS-retsamimuL-NE קטלנא י"ע קוושמה  

 26,125.00 13,062.50     2.00 ינכטה טרפמה תושירד לכ לע הנועה מ"עב 'חי   
      
דח הרואת וקל רוטלודומ A04 CL רוטלודומ     60.09.01.0110
04 דע לש וק םרזל ,היזכרמב הנקתהל ,יזאפ      
דעוימו הרואתה רקב י"ע טלשנ ,רפמא      
הזאפל הצק תודיחי 552 דע לש לועפתל      
, )ץרה 05 הדובע רדת(  CLP תרושקתב      
וא םידומעב םירטליפ תפסוהב ךרוצ אלל      
:םגד תמגודכ .הרואתה תייזכרמב      
    041-MLS-NE מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה  

 36,480.00 4,560.00     8.00 .ב"צמה ינכטה טרפמה תושירדל הנועה 'חי   
      
תדיחי :תוילטיגיד תוסינכל הבחרה תדיחי     60.09.01.0120
    O/I תרושקתב ,תוילטיגיד תוסינכ 8 ללוכה  
    SUBDOM םגד ,תמגודכ:  
    D3609-XE-TR-NE קטלנא י"ע קוושמה  
ינכטה טרפמה תושירדל הנועה מ"עב      

  5,510.00 2,755.00     2.00 .ב"צמה 'חי   
      
הצק תדיחי ILAD/CLP הצק תדיחי     60.09.01.0130
    ILAD/CLP  )ןקתומה  )ץרה 05 הדובע רדת  
לע הטילשל ,56PI ,הרואתה דומעב וא ףוגב      
, תמגודכ ,ILAD תרושקתב הרואתה ףוג      
קטלנא י"ע קוושמה MDS-NE-PI-GID :םגד      
ינכטה טרפמה תושירדל הנועה מ"עב       

149,625.00   427.50   350.00 ב"צמה 'חי   
      
תלבגהו רתי חתממ הנגהל תבלושמ הדיחי     60.09.01.0140
- טאו 000,1 דע דל יסנפל  הענהה םרז      
דומעב דויצה שגמב  הנקתהל      
SEM-NE-044  :םגד , תמגודכ.הרואתה      
תושירדל הנועה מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה      

159,600.00   456.00   350.00 .ב"צמה ינכטה טרפמה 'חי   
      

377,340.00 10.90.06 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

685/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     685 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

'ב בלש   למשח 06 הנבמ
ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 90 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

377,340.00 מהעברה      
      
      
יפל דנז" לוורש רובע הרואת דומעל תפסות     60.09.01.0150

 79,800.00   285.00   280.00 טרפ 'חי   
      
יטנא 613 הטסורינמ בולכ לולכי  76PI ת.ג     60.09.01.0160
8 מ תחפי אל בולכה לזרב רטוק ילאדנאו      
םגד תמגודכ .ת.גל ןוטב סיסב ללוכ מ"מ      
    LXEVIH בח'  DELD  82 14 המולא טוו  
י"ע קוושמ רווניס ענומ רבול ללוכ תולעמ      

 98,800.00 6,175.00    16.00 .ע"ווש וא ץינייטש דריל 'חי   
555,940.00 1.99 קרפ 10.90.06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

555,940.00 ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 90.06 כ"הס  
3,085,701.65 'ב בלש   למשח 06 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
686/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     686 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ג' בלש  למשח 16 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  8 ק ר פ  80.16 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו  ה ר ו א ת       
      
ת ו נ כ ה  1.8 ק ר פ  10.80.16 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה ,תוכמותה      
לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית ,םירוביח      
,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס ,הכישמ      
תודובעה לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
)E.P.D.H( ןליתאילופמ םייטסלפ תורוניצ      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     61.08.01.0048
םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס יספ      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

  3,087.50    12.35   250.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
      
      
      

  3,087.50 10.80.16 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

687/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     687 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ג' בלש  למשח 16 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,087.50 מהעברה      
      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     61.08.01.0051
םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 36 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס יספ      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

  3,610.00    18.05   200.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     61.08.01.0054
םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 57 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס יספ      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

  2,375.00    23.75   100.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
וד םיירושרש םישימג םייטסלפ תורוניצ      
יתבכש      
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     61.08.01.0096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  1,520.00     7.60   200.00 08.1.021. רטמ   
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     61.08.01.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

  2,850.00    11.40   250.00 08.1.021. רטמ   
      
םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     61.08.01.0120
מ"מ 7.4 ןפוד יבועב 8 גרד מ"מ 061 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

  1,738.50    57.95    30.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     61.08.01.0126
מ"מ 2.4 ןפוד יבועב 01 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

  1,947.50    38.95    50.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
      

 17,128.50 10.80.16 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

688/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     688 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ג' בלש  למשח 16 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 17,128.50 מהעברה      
      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     61.08.01.0171
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

  7,552.50 1,510.50     5.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     61.08.01.0174
ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס 001      

  8,977.50 1,795.50     5.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B גוסמ  
      
מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     61.08.01.0199
הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ רובע      

  2,850.00   570.00     5.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B תכתממ קוצי לוגע  
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     61.08.01.0206
הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ רובע      

  3,467.50   693.50     5.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B תכתממ קוצי לוגע  
      
הקוצי תרנצו םילבכ תלעת ללוכ החמוג ריחמ      
סוסיבו הבצה ,החמוגל תחתמ ןוטבמ      
טרפ יפל י"חח םע םואת ,תוינכותל םאתהב      
תודובע לכ תא ללוכו ,י"חח רתאב ןכדועמ      
,יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,רפעה      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.הזוחה יכמסמב תושרדנה תודובעה      
      
י"חח לופכ םינומ ןוראל הרוקמ ןוטב תחמוג     61.08.01.0234
052 ינוציח הבוגו מ"ס 04X08 םינפ תודימב      

  2,565.00 1,282.50     2.00 'פמוק 132.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      

 42,541.00 10.80.16 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

689/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     689 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ג' בלש  למשח 16 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 42,541.00 מהעברה      
      
      
תרושקתו תשר ןוראל הרוקמ ןוטב תחמוג     61.08.01.0237
052 הבוגו מ"ס 55X032 םינפ תודימב י"חח      

  2,660.00 2,660.00     1.00 'פמוק 132.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
יפלו 30.20.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     61.08.01.0264
08 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

  7,125.00    47.50   150.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
02 לכ רובע 462.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות     61.08.01.0279
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      

  2,850.00     9.50   300.00 .מ"ס 08 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ רטמ   
      
תרנצ תחנה רובע ליבש/הכרדמ תחיתפ     61.08.01.0348
ןוטב/טלפסא תריבש, ךותיח ,רוסינ תוברל      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,ליבש/הכרדמה חטשב      
דע בחורו מ"ס 051 דע קמועל םיידי תדובע      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס 06      
תרזחה ליבש/הכרדמ ןוקית ,עצמ תובכשב      
תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל בצמה      

  4,750.00    95.00    50.00 .תרנצה רטמ   
      
      
      
      
      
      

 59,926.00 10.80.16 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

690/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     690 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ג' בלש  למשח 16 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 59,926.00 מהעברה      
      
      
תוברל תרנצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     61.08.01.0351
םייק ןוטב/טלפסא תריבשו ךותיח ,רוסינ      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,םישיבכ חטשב      
בחורבו מ"ס 051 דע קמועל םיידיתדובעב      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס 06 דע      
בצמה תרזחה ,שיבכה ןוקית ,עצמה תובכשב      

  5,225.00   104.50    50.00 .תרנצה תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל רטמ   
      
מ"ס 001 הבוגו מ"ס 08 רטוק ןוטב תילוח     61.08.01.0606
יולימ ללוכ ריחמה ,הרואת ידומע תנגהל      
רפסמב םידומעה תפיטעו עצמב תוילוחה      

  3,182.50   318.25    10.00 .םתומלש תרימשל ןוליינ לש תובכש 'חי   
 68,333.50 ץוח תרואתל תונכה 1.8 קרפ 10.80.16 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע  2.8 ק ר פ  20.80.16 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
      
      
      
      

20.80.16 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

691/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     691 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ג' בלש  למשח 16 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה חול      
רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו עורזל      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב םידומעה      
      
10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
,לוגע ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
ץבאב לובט הדלפמ יושע מ"מ 67 ןוילע רטוק      
ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ תוברל םח      
שגמ, תלדל חתפ ,דומעה ףוגל הטלפה      
םירזיבאה לכו תלד ,דומעה ךותב םירזבא      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
הטישב עובצ הרואתה דומע ,ושארב      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא      
      
הדלפמ יושע לוגע ינוק ךתחב הרואת דומע     61.08.02.0048
ךרואב 240.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 95,000.00 1,900.00    50.00 'פמוק .'מ 5  
      
דיחא לוגע ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
תטלפ תוברל םח ץבאב לובט הדלפמ יושע      
,דומעה ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע סיסב      
,תלד ,דומעה ךותב םירזבא שגמ, תלדל חתפ      
לכו םוינימולא תקיצימ הנותחת תחלצ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
הטישב עובצ הרואתה דומע ,ושארב עורזה      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא      
      
הדלפמ יושע דיחא לוגע ךתחב הרואת דומע     61.08.02.0207
רטוקב 471.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

373,920.00 3,040.00   123.00 'פמוק .רטמ 9 וא 8 הבוגו 6"  
      
הדלפמ יושע דיחא לוגע ךתחב הרואת דומע     61.08.02.0210
רטוקב 471.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

222,300.00 3,705.00    60.00 'פמוק .רטמ 01 הבוגו 6"  
      
הדלפמ יושע דיחא לוגע ךתחב הרואת דומע     61.08.02.0213
רטוקב 471.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

 10,322.70 5,161.35     2.00 'פמוק .רטמ  21 הבוגו 8"  
      

701,542.70 20.80.16 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

692/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     692 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ג' בלש  למשח 16 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

701,542.70 מהעברה      
      
      
םע בלושמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     61.08.02.0342
,דרפנו ףסונ םירזיבא חתפ ללוכה המלצמ      
הדרפהל מ"מ 3 יבועב תימינפ הציחמ ,תלד      
לכ תוברל הנזהל תומלצמה תכרעמ ןיב      
הנקתהל םישורדה םירזיבאהו תודובעה      

 12,217.00   610.85    20.00 'פמוק .טרפ יפל תמלשומ  
      
הרואת ידומעל הדלפ תועורז      
      
לזרבמ היושע תינוק תיתשק )218 י"ת( עורז      
ףוגלו דומעל תמאתומ רטוקב ןוולוגמ      
ףוגלו דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה      
םינוולוגמ םיקוזיח ,העיבצ ללוכ הרואתה      
ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש ןלא יגרוב ,דומעל      
.דומעה      
      
הדלפמ היושע מ"ס 001 ךרואב הדיחי עורז     61.08.02.0354

 17,622.50   332.50    53.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
הדלפמ היושע מ"ס 051 ךרואב הדיחי עורז     61.08.02.0357

 20,140.00   380.00    53.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
הדלפמ היושע מ"ס 001 ךרואב הלופכ עורז     61.08.02.0363

 17,442.00   484.50    36.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
הדלפמ היושע מ"ס 051 ךרואב הלופכ עורז     61.08.02.0366

 19,494.00   541.50    36.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
היושע מ"ס 001 ךרואב תשלושמ עורז     61.08.02.0372

  4,322.50   617.50     7.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ  
      
היושע מ"ס 051 ךרואב תשלושמ עורז     61.08.02.0375

  1,425.00   712.50     2.00 'פמוק 843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ  
      
תועורז      
      
2" רטוקב ןוולוגמ לזרב רוניצמ רצוטש     61.08.02.0419
דומעל הרואת ףוג רוביחל מ"ס 02 ךרואבו      
ללוכו ןווליג ינפל עצובי רוביחה גוס לכמ      
רושיאל םאתהב ףיעסה תלעפה ,העיבצ      

  2,375.00    47.50    50.00 'פמוק .זרכמה יכמסמב עיפומ אלו הדימבו חקפמ  
      

796,580.70 20.80.16 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

693/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     693 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ג' בלש  למשח 16 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

796,580.70 מהעברה      
      
      
העיבצ      
      
תועורז/הרואת ידומע לש רונתב העיבצ      
תייחנה יפל LAR ןווגב תנוולוגמ הדלפמ      
תמגודכ )תימי אל הריוואל העיבצה( ןימזמה      
לע רוהט רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ      
תאצוהבש 11 טרפמ יפלו ,תנוולוגמהדלפ      
תוברל ,י.תל םאתהבו תידרשמ ןיבה הדעווה      
העיבצה לע בתכב םינש 5 ל תוירחא תלבק      
.לעפמהמ      
      
לכ ללוכ 'מ 5 דע הבוגב דומע לש העיבצ     61.08.02.0426

 13,917.50   278.35    50.00 'פמוק 324.2.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ 'מ 01 דע הבוגב דומע לש העיבצ     61.08.02.0429

 89,532.75   489.25   183.00 'פמוק 324.2.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
הקוצי תרנצו םילבכ תלעת ללוכ החמוג ריחמ      
סוסיבו הבצה ,החמוגל תחתמ ןוטבמ      
תיתשתה תרבח םע םואת ,תוינכותל םאתהב      
רפעה תודובע לכ תא  ללוכ ,תיטנוולרה      
,יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,תושרדנה      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.הזוחה יכמסמב תושרדנה תודובעה      
      
תודימב ,םיינשל תקלוחמ ,ןייוזמ ןוטב תחמוג     61.08.02.0501
תוברל ,מ"ס )08+01+071(/012/04 םינפ      

  4,484.00 2,242.00     2.00 'פמוק סוסיבו הריפח ,םירבעמ ,גג  
904,514.95 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.8 קרפ 20.80.16 כ"הס  

      
י ר ז י ב א  3.8 ק ר פ  30.80.16 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
      
      
      

30.80.16 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

694/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     694 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ג' בלש  למשח 16 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת  ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמ הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
םישגמ      
      
ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
תרצות 3CB -ו 2CB םגד םיקדהמ      
    IXEGOS דע ךתחב םילבכל ,רשואמ ע"ש וא  
טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ ללוכ ,ר"ממ 53      
וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה ירוביחלו      
דרפנ חטבמ( יוסיכ ,CA01X2, AK01 יבטוק      
ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ רובע      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה תיבלו      

30.80.16 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

695/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     695 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ג' בלש  למשח 16 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     61.08.03.0042

 38,000.00   237.50   160.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     61.08.03.0045

 19,760.00   304.00    65.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג השולשל םירזיבא שגמ     61.08.03.0048

  3,990.00   399.00    10.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
תשוחנ םילבכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
ללוכ ר"ממ 01X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     61.08.03.0114
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

 20,900.00    20.90 1,000.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     61.08.03.0120
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

 78,375.00    31.35 2,500.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     61.08.03.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

223,250.00    44.65 5,000.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
רואמ תויזכרמ      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

384,275.00 30.80.16 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

696/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     696 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ג' בלש  למשח 16 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

384,275.00 מהעברה      
      
      
VU ןגומ ןיירושמ רטסאילופמ רואמ תייזכרמ      
הנומלו היזכרמל ןוטב תודוסי/תוחמוג ללוכ      
יספ למשחה תרבחל דרפנ את ללוכ      
,טוליש ,טוויח ,םיקדהמ ,םידדבמ,הריבצ      
הסינכ ירודיס ,דסמ תרגסמ ,םיקוזיח      
ראש לכו העיבצ ,רורווא יסירת ,םילבכל      
תמלשהל םישורדה םירמוחהו תודובעה      
,הבצה ,הלבוה ללוכו ותלעפהו ורוביח ,חולה      
.הנקתהו      
      
יפלו .60.70.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
שרדנה לכ ללוכ רואמל רפמא 08X3 היזכרמ     61.08.03.0297

 71,250.00 23,750.00     3.00 'פמוק .טרפ יפל 972.3.80 ףיעס יפל  
      
תייזכרמל תיפקיה דוסי תקראה תעבט     61.08.03.0321
4X04 ךתחב ןוולוגמ הדלפ ספ ללוכ הרואת      
ןויזל רבוחמו דוסיה לזרבל ךתורמה מ"מ      
ןוולגמ הדלפ ספלו הייזכרמה סיסב לש דוסיה      

    760.95   253.65     3.00 'פמוק .הייזכרמב  
      
הקראה      
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש      
תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
יפל ,םלשומ הקראה רוביח עוציבל תושורדה      
.וגוס      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     61.08.03.0336
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

 12,350.00    24.70   500.00 08.3.327 רטמ   
      
      
      
      
      

468,635.95 30.80.16 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

697/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     697 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ג' בלש  למשח 16 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

468,635.95 מהעברה      
      
      
תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ      
הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל עקרקב      
הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל 521B ןוטב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05 תשוחנמ      
הקראה לית וא ספא לית וא הקראה לית ןיבל      
טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע תשרב      
.העיבצו      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ןגומ ןיירושמ רטסאילופ ןוראב רואמ תויזכרמ      
    VU טרפ יפל הרוקמ ןוטב תחמוגב תונגומו.  
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     61.08.03.0387
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

 11,385.75   759.05    15.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
תשוחנמ יושע םיליצנטופ תאוושה ספ     61.08.03.0399
,תוחפל מ''ס 05 ךרואב מ''מ 4X04 תודימב      
םימואו םיגרב ,םירוח ללוכ הספוקב ןקתומה      

 73,197.50   318.25   230.00 'פמוק .הקראה ירוביחל  
      
תונוש      
      
לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
רוביח בייחי וכותיח וכותיח אלל  ולופיק י"ע      
. ןלבקה ידי לע דלוודקב      
      
יפל ,םילגד 2-ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ     61.08.03.0441
ותואמ יונב 50.50.60.80 ףיעס 80 טרפמ      
עובצו ןוולוגמ הרואתה דומע ומכ תכתמ גוס      

 12,563.75   109.25   115.00 'פמוק .טרפ יפל דומעה עבצנ וב עבצל ההז עבצב  
      
      
      
      
      
      
      

565,782.95 30.80.16 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

698/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     698 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ג' בלש  למשח 16 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

565,782.95 מהעברה      
      
      
ןיירושמ עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     61.08.03.0447
    45PI יצח  םרז  קספמ תפסות תוברל  
לעב א"ק 01 רפמא 61 יבטוק וד יטמטוא      
רוביח לבכו םירזיבא שגמ לע דחא לודומ      
    2X3.YX2N 5 עקת תיבל דעו שגמהמ ר"ממ  
ןוקיליס י"ע רוביחה  רוזא םוטיא תוברל      

  6,949.25   126.35    55.00 'פמוק .םשג ימ תרידח תעינמל  
      
רוביח עוציבל י"חח לומ ןלבקה לש לופיט     61.08.03.0462
םולשתה ללוכ ,הרואתל למשח ןקתמל שדח      
,םירושיאהו םימואתה ,רוביחה רובע שרדנה      
דע יוולו תרוקיב תנמזה ,תוינכת תשגה      
תלבק ללוכ ,רוביחל רושיאהו רוביחהתלבקל      
ילמשח ןקתמ/חול/היזכרמ םוקימל רתיה      
תוברל ,תימוקמ תושר/הינבו ןונכת תדעוומ      
לש למשח תקפסא הזוח לע תושרה תמתחה      

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק .י"חח  
      
סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     61.08.03.0465
םייוקילה ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח      
קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב      
למשחה קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל      
תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל םאתהבו      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת      
ןקתמה רוביחל ורושיאו הקידבה תואצות      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .חתמל  
592,682.20 למשח ירזיבא 3.8 קרפ 30.80.16 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  4.8 ק ר פ  40.80.16 ק ר פ  ת ת       
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
      
      
      
      
      

40.80.16 קרפ תתב הרבעהל          
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699/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     699 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ג' בלש  למשח 16 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג תשיכר      
םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת ללוכ הז      
-ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה םיפוגל      
    .C.O.T  
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
הרואת יפוג םניה םיעצומה הרואתה יפוג      
רגאמב םימושרה הכמסה תדועת ילעב      
המישרל םאתהב דבלב ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.דרשמה רתאב תנכדעתמה      
      
תמגוד W93 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     61.08.04.0132
    M2 1 OLATI תרצותמ CEA י"ע קוושמה  
לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש      

 92,625.00 1,852.50    50.00 .810.40.80 ףיעס יפל שרדנה 'חי   
      
W67-75 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     61.08.04.0135
CEA  תרצותמ M3 1 OLATI תמגוד      
רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש י"ע קוושמה      

279,300.00 1,995.00   140.00 .810.40.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכו 'חי   
      
W721-59 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     61.08.04.0141
CEA תרצותמ M5  2 OLATI תמגוד      
רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש י"ע קוושמה      

326,562.50 2,612.50   125.00 .810.40.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכו 'חי   
      
W741 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     61.08.04.0147
CEA תרצותמ  M7  2 OLATI תמגוד      
רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש י"ע קוושמה      

 29,450.00 2,945.00    10.00 .810.40.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכו 'חי   
727,937.50 הרואת יפוג 4.8 קרפ 40.80.16 כ"הס  
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700/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     700 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ג' בלש  למשח 16 הנבמ
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר נ צ  8.8 ק ר פ  80.80.16 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ש ק ת       
      
רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ ןליתאילופ רוניצ     61.08.08.0093
רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ טוח םע מ"מ 05      
תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8      
חנומקזב טרדנטסתבג ורטסלפ וא טסלפ רצמ      
טרפמו  עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב      
לכ ללוכ 2701 קרפ קזב לש דחוימ ינכט      

  6,175.00    12.35   500.00 םוטיאה ירמוח רטמ   
      
.ע.ק.י וא 11 .ע.ק.י תרנצל תוילניגרוא תופומ     61.08.08.0105

  4,560.00    45.60   100.00 'פמוק .05 רטוקב תרנצ רוביחל 5.31  
 10,735.00 תרושקת תרנצ 8.8 קרפ 80.80.16 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,304,203.15 תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80.16 כ"הס  
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701/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     701 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ג' בלש  למשח 16 הנבמ
ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 90 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם נ י א ש  ם י פ י ע ס  - 99 ק ר פ  90.16 ק ר פ       
ש "ב ה ש מ  ן ו ר י ח מ ב       
      
1.99 ק ר פ  10.90.16 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתהל תובוחר תרואתל הרואת רקב     61.09.01.0100
,ילארגטניא SRPG םדומ :ללוכ ,היזכרמב      
דע לע הרקבה זכרממ הטילשל לועפת תנכות      
דדומו O/I תבחרה תדיחי ,םירוטלודומ 9      
:םגד תמגודכ ,)טנלא/קטאס( ילטיגיד      
    CLS-retsamimuL-NE קטלנא י"ע קוושמה  

 26,125.00 13,062.50     2.00 ינכטה טרפמה תושירד לכ לע הנועה מ"עב 'חי   
      
דח הרואת וקל רוטלודומ A04 CL רוטלודומ     61.09.01.0110
04 דע לש וק םרזל ,היזכרמב הנקתהל ,יזאפ      
דעוימו הרואתה רקב י"ע טלשנ ,רפמא      
הזאפל הצק תודיחי 552 דע לש לועפתל      
, )ץרה 05 הדובע רדת(  CLP תרושקתב      
וא םידומעב םירטליפ תפסוהב ךרוצ אלל      
:םגד תמגודכ .הרואתה תייזכרמב      
    041-MLS-NE מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה  

 36,480.00 4,560.00     8.00 .ב"צמה ינכטה טרפמה תושירדל הנועה 'חי   
      
תדיחי :תוילטיגיד תוסינכל הבחרה תדיחי     61.09.01.0120
    O/I תרושקתב ,תוילטיגיד תוסינכ 8 ללוכה  
    SUBDOM םגד ,תמגודכ:  
    D3609-XE-TR-NE קטלנא י"ע קוושמה  
ינכטה טרפמה תושירדל הנועה מ"עב      

  5,510.00 2,755.00     2.00 .ב"צמה 'חי   
      
הצק תדיחי ILAD/CLP הצק תדיחי     61.09.01.0130
    ILAD/CLP  )ןקתומה  )ץרה 05 הדובע רדת  
לע הטילשל ,56PI ,הרואתה דומעב וא ףוגב      
, תמגודכ ,ILAD תרושקתב הרואתה ףוג      
קטלנא י"ע קוושמה MDS-NE-PI-GID :םגד      
ינכטה טרפמה תושירדל הנועה מ"עב       

149,625.00   427.50   350.00 ב"צמה 'חי   
      
תלבגהו רתי חתממ הנגהל תבלושמ הדיחי     61.09.01.0140
- טאו 000,1 דע דל יסנפל  הענהה םרז      
דומעב דויצה שגמב  הנקתהל      
SEM-NE-044  :םגד , תמגודכ.הרואתה      
תושירדל הנועה מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה      

159,600.00   456.00   350.00 .ב"צמה ינכטה טרפמה 'חי   
      

377,340.00 10.90.16 קרפ תתב הרבעהל
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702/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     702 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

ג' בלש  למשח 16 הנבמ
ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 90 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

377,340.00 מהעברה      
      
      
יפל דנז" לוורש רובע הרואת דומעל תפסות     61.09.01.0150

 62,700.00   285.00   220.00 טרפ 'חי   
      
יטנא 613 הטסורינמ בולכ לולכי  76PI ת.ג     61.09.01.0160
8 מ תחפי אל בולכה לזרב רטוק ילאדנאו      
םגד תמגודכ .ת.גל ןוטב סיסב ללוכ מ"מ      
    LXEVIH בח'  DELD  82 14 המולא טוו  
י"ע קוושמ רווניס ענומ רבול ללוכ תולעמ      

 98,800.00 6,175.00    16.00 .ע"ווש וא ץינייטש דריל 'חי   
538,840.00 1.99 קרפ 10.90.16 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

538,840.00 ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 90.16 כ"הס  
2,843,043.15 ג' בלש  למשח 16 כ"הס
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703/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     703 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םיקזנ ינוקית  26 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75.26 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  90.75.26 ק ר פ  ת ת       
      
עצבתי בויחה ,דבלב הכרעהב רבודמ :הרעה      
בתכב רושיאל ףופכבו לעופב עוציב י"פע      
וחוקיפבו "ןיעידומ ימ" םימה דיגאת גיצנמ      
      
001 רטוקב אתב לכה ללוכ הרקת תפלחה     62.57.09.0440
סמועל המיאתמ ,מ"ס 06 קקפה רטוק ,מ"ס      

106,512.00 1,331.40    80.00 'פמוק D- 004 םגד דבכ  
      
521 רטוקב אתב לכה ללוכ הרקת תפלחה     62.57.09.0450
סמועל המיאתמ ,מ"ס 06 קקפה רטוק ,מ"ס      

  8,430.50 1,686.10     5.00 'פמוק D- 004 םגד דבכ  
      
051 רטוקב אתב לכה ללוכ הרקת תפלחה     62.57.09.0460
סמועל המיאתמ ,מ"ס 06 קקפה רטוק ,מ"ס      

 11,070.50 2,214.10     5.00 'פמוק D- 004 םגד דבכ  
      
06 רטוקב לכה ללוכ תעבטו הסכמ תפלחה     62.57.09.0480
,םינוקית D-004 םגד ,דבכ סמועל .ב.ב מ"ס      

 71,032.00   887.90    80.00 'פמוק םימייק םיוקב לופיטו םוקיש  
      
רטוק לכב םייק םימ/בויב את לש אלמ םוקיש     62.57.09.0510
יוניפ ,אתה יוקינ ללוכ 'מ 0.2 דע קמועב      

 80,759.00 1,153.70    70.00 .אתב רחא רמוח לכ וא ץצח ,לוח ,תלוספ 'חי   
      
קמועב רטוק לכב תרוקב את לש אלמ םוקיש     62.57.09.0520
,תלוספ יוניפ ,אתה יוקינ ללוכ 'מ 10.2 לעמ      

 14,203.00 1,420.30    10.00 .אתב רחא רמוח לכ וא ץצח ,לוח 'חי   
      
תסנכה ללוכ שרגמל תמייק הנכה תקידב     62.57.09.0530
הצק ףושיח ,הנכהה ךרוא תקידבל ץיפק      
הנכהה תמיסח ,קמועה תקידב ,הנכהה      
ןומיסו הנכהה הצק לעמ המדא יולימ ,קקפב      

  6,213.00   621.30    10.00 טלושמ ן  ומיס דומעב 'חי   
      
הבחר תקצי תגרדמ תפסות וא תפלחה     62.57.09.0580

 19,540.00    97.70   200.00 םייק אתב )מ"ס 03 בחור( 'חי   
      
      
      
      
      

317,760.00 90.75.26 קרפ תתב הרבעהל
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704/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     704 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םיקזנ ינוקית  26 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

317,760.00 מהעברה      
      
      
001 רטוקב םייק אתב הקודס הילוח תפלחה     62.57.09.0600
טלפסאה ךותיח ללוכ 'מ 5.0 דע הבוגב מ"ס      
קוריפ ,הרקת קוריפ ,הריפח ,אתה ביבס      
,המוגפה הילוחה תפלחה ,ךרוצה יפל תוילוח      
הילוחהו תוילוחה ןיב םימטא תנקתה       
ןיב םיחוורמה םוטיא ,הרקתהו הנוילעה      
,MSLC-ב אתה ביבס רזוח יולימ ,תוילוחה      
תלבקל שורדה לכו אתה ביבס טלפסא ןוקית      

 39,054.00 1,952.70    20.00 שומ את 'חי   
      
001 רטוקב םייק אתב הקודס הילוח תפלחה     62.57.09.0610
טלפסאה ךותיח ללוכ 'מ 0.1 הבוגב מ"ס      
קוריפ ,הרקת קוריפ ,הריפח ,אתה ביבס      
,המוגפה הילוחה תפלחה ,ךרוצה יפל תוילוח      
הילוחהו תוילוחה ןיב םימטא תנק  תה      
ןיב םיחוורמה םוטיא ,הרקתהו הנוילעה      
,MSLC-ב אתה ביבס רזוח יולימ ,תוילוחה      
תלבקל שורדה לכו אתה ביבס טלפסא ןוקית      

 44,370.00 2,218.50    20.00 'פמוק םלשומ את  
      
521 רטוקב םייק אתב הקודס הילוח תפלחה     62.57.09.0620
טלפסאה ךותיח ללוכ 'מ 5.0 דע הבוגב מ"ס      
קוריפ ,הרקת קוריפ ,הריפח ,אתה ביבס      
,המוגפה הילוחה תפלחה ,ךרוצה יפל תוילוח      
הילוחהו תוילוחה ןיב םימטא תנקתה       
ןיב םיחוורמה םוטיא ,הרקתהו הנוילעה      
,MSLC-ב אתה ביבס רזוח יולימ ,תוילוחה      
תלבקל שורדה לכו אתה ביבס טלפסא ןוקית      

 12,870.00 2,574.00     5.00 'פמוק שומ את  
      
521 רטוקב םייק אתב הקודס הילוח תפלחה     62.57.09.0630
טלפסאה ךותיח ללוכ 'מ 0.1 הבוגב מ"ס      
קוריפ ,הרקת קוריפ ,הריפח ,אתה ביבס      
,המוגפה הילוחה תפלחה ,ךרוצה יפל תוילוח      
הילוחהו תוילוחה ןיב םימטא תנק  תה      
ןיב םיחוורמה םוטיא ,הרקתהו הנוילעה      
,MSLC-ב אתה ביבס רזוח יולימ ,תוילוחה      
תלבקל שורדה לכו אתה ביבס טלפסא ןוקית      

 14,199.00 2,839.80     5.00 'פמוק םלשומ את  
      
      
      

428,253.00 90.75.26 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

705/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     705 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םיקזנ ינוקית  26 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

428,253.00 מהעברה      
      
      
051 רטוקב םייק אתב הקודס הילוח תפלחה     62.57.09.0640
טלפסאה ךותיח ללוכ 'מ 5.0 דע הבוגב מ"ס      
קוריפ ,הרקת קוריפ ,הריפח ,אתה ביבס      
,המוגפה הילוחה תפלחה ,ךרוצה יפל תוילוח      
הילוחהו תוילוחה ןיב םימטא תנקתה       
ןיב םיחוורמה םוטיא ,הרקתהו הנוילעה      
,MSLC-ב אתה ביבס רזוח יולימ ,תוילוחה      
תלבקל שורדה לכו אתה ביבס טלפסא ןוקית      

 16,390.00 3,278.00     5.00 'פמוק שומ את  
444,643.00 תונוש 90.75.26 כ"הס  

      
ם י ג י ר ח  99.75.26 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתהו קוריפ ללוכ םייק 3" טנרדיה םוקיש     62.57.99.0010

 39,000.00 1,300.00    30.00 'פמוק שדחמ  
      
קוריפ ללוכ םייק 2X"3 טנרדיה םוקיש     62.57.99.0020

  8,000.00 1,600.00     5.00 'פמוק שדחמ הנקתהו  
      
י"ע תרנצה יגוס לכב יתדוקנ עגפמ ןוקית     62.57.99.0030
061-002 םירטקב ,מ"ס 07 ךרואב לוורש      
תועצמאב ,והשלכ קמועבו )6"-8"( מ"מ      
ןוקיתה .ינוציח יאנכט י"ע טלשנה טובור      
ג"ע ירמילופ בתות לש הקבדה י"ע   עצבתמ      
ףקעמ עוציב תוברל ,םוגפה רוניצה ןפוד      
םיקקפב המיסח ,ףקעמ רוניצ( המירז      
ירחאו ינפל םוליצו הפיטש תוברל )הבאשמו      

 15,000.00 3,000.00     5.00 עוציב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 62,000.00 99.75.26 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

706/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     706 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

םיקזנ ינוקית  26 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 62,000.00 מהעברה      
      
      
י"ע תרנצה יגוס לכב יתדוקנ עגפמ ןוקית     62.57.99.0040
052-513 םירטקב ,מ"ס 07 ךרואב לוורש      
תועצמאב ,והשלכ קמועבו )01"-21"( מ"מ      
בתמ ןוקיתה .ינוציח יאנכט י"ע טלשנה טובור      
ןפוד ג"ע ירמילופ בתות לש הקבדה י"ע עצ       
המירז ףקעמ עוציב תוברל ,םוגפה רוניצה      
)הבאשמו םיקקפב המיסח ,ףקעמ רוניצ(      
עוציב ירחאו ינפל םוליצו הפיטש תוברל      
עצבתי בויחה ,דבלב הכרעהב רבודמ :הרעה      
בתכב רושיאל ףופכבו לעופב עוציב י"פע      

 17,500.00 3,500.00     5.00 וחוקיפבו "ןיעידומ ימ" םימה דיגאת גיצנמ 'חי   
 79,500.00 םיגירח 99.75.26 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

524,143.00 בויבו םימ יווק 75.26 כ"הס  
524,143.00 םיקזנ ינוקית  26 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
707/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     707 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ     
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                           5,444,749.22 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                           2,296,091.70 םישיבכ חותיפ 01.04 קרפ תת    
    

              7,740,840.92 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
היקשה תודובע 14 קרפ      
    

                               6,655.20 1.14 קרפ 10.14 קרפ תת    
    

                             570,992.75 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                             458,329.00 העיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

              1,035,976.95 היקשה תודובע 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

1.24 קרפ 10.24 קרפ תת                                           
    

                             700,735.20 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                             150,502.80 בכרל םימוסחמ 30.24 קרפ תת    
    

                             191,276.80 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                              18,468.00 םיינפוא ינקתמ 50.24 קרפ תת    
    

                              14,250.00 המכח תרושקת 70.24 קרפ תת    
    

              1,075,232.80 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                              49,437.96 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                 49,437.96 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
708/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     708 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

תורעה 10.15 קרפ תת                                           
    

                             423,428.95 םישיבכ - הנכה תודובע 01.15 קרפ תת    
    

                             494,494.00 םישיבכ - םיעצמ 03.15 קרפ תת    
    

                             841,998.32 םישיבכ - זוקינ 06.15 קרפ תת    
    

                             171,657.80 םישיבכ טולישו ןומיס 09.15 קרפ תת    
    

              1,931,579.07 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                
    
םישיבכ - טלפסא תודובע 25 קרפ      
    

                           1,604,843.80 םישיבכ טלפסא 01.25 קרפ תת    
    

                             247,824.00 םישיבכ - תורבחתה יקשימו םייופיצ 02.25 קרפ תת    
    

              1,852,667.80 םישיבכ - טלפסא תודובע 25 כ"הס                
    
םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              28,500.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 28,500.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
13,714,235.50 יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 כ"הס                            

    
יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ     
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                           5,824,431.35 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                           2,686,134.76 םישיבכ חותיפ 01.04 קרפ תת    
    

              8,510,566.11 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
היקשה תודובע 14 קרפ      
    

                             198,231.50 1.14 קרפ 10.14 קרפ תת    
    

                             962,529.55 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
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709/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     709 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                           1,212,153.14 העיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

              2,372,914.19 היקשה תודובע 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

1.24 קרפ 10.24 קרפ תת                                           
    

                             139,350.75 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                              71,979.60 בכרל םימוסחמ 30.24 קרפ תת    
    

                              76,076.00 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                              18,468.00 םיינפוא ינקתמ 50.24 קרפ תת    
    

                              14,250.00 המכח תרושקת 70.24 קרפ תת    
    

                320,124.35 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                              59,338.76 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                 59,338.76 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

תורעה 10.15 קרפ תת                                           
    

                             486,711.97 םישיבכ - הנכה תודובע 01.15 קרפ תת    
    

                             625,124.70 םישיבכ - םיעצמ 03.15 קרפ תת    
    

                             967,106.08 םישיבכ - זוקינ 06.15 קרפ תת    
    

                             126,753.67 םישיבכ - טולישו ןומיס 09.15 קרפ תת    
    

              2,205,696.42 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                
    
םישיבכ - טלפסא תודובע 25 קרפ      
    

                           2,453,927.00 םישיבכ - טלפסא 10.25 קרפ תת    
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710/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     710 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             292,266.50 םישיבכ - תורבחתה יקשימו םייופיצ 02.25 קרפ תת    
    

              2,746,193.50 םישיבכ - טלפסא תודובע 25 כ"הס                
    
םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              28,500.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 28,500.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
16,243,333.33 יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 כ"הס                            

    
יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ     
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                           5,934,700.34 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                           3,313,081.19 םישיבכ חותיפ 01.04 קרפ תת    
    

              9,247,781.53 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
היקשה תודובע 14 קרפ      
    

                             290,905.80 1.14 קרפ 10.14 קרפ תת    
    

                           1,203,709.85 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                           1,641,526.00 העיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

              3,136,141.65 היקשה תודובע 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

1.24 קרפ 10.24 קרפ תת                                           
    

                             131,387.85 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                             104,697.60 בכרל םימוסחמ 30.24 קרפ תת    
    

                              65,208.00 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                              15,390.00 םיינפוא ינקתמ 50.24 קרפ תת    
    

                              14,250.00 המכח תרושקת 70.24 קרפ תת    
    

                330,933.45 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
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711/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     711 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                              67,775.96 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                 67,775.96 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

תורעה 10.15 קרפ תת                                           
    

                             438,137.97 םישיבכ - הנכה תודובע 01.15 קרפ תת    
    

                             707,066.00 םישיבכ - םיעצמ 03.15 קרפ תת    
    

                           1,152,698.84 םיעצמ - זוקינ 06.15 קרפ תת    
    

                             151,590.75 םישיבכ טולישו ןומיס 09.15 קרפ תת    
    

              2,449,493.56 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                
    
םישיבכ - טלפסא תודובע 25 קרפ      
    

                           2,331,465.50 םישיבכ - טלפסא 10.25 קרפ תת    
    

                             280,540.40 םישיבכ - תורבחתה יקשימו םייופיצ 02.25 קרפ תת    
    

              2,612,005.90 םישיבכ - טלפסא תודובע 25 כ"הס                
    
םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              28,500.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 28,500.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
17,872,632.05 יברעמ רוזא ,תובוחר 30 כ"הס                            

    
תופסונו תויללכ תודובע 40 הנבמ     
    
טוליש 24 קרפ      
    

                             415,131.00 טוליש 10.24 קרפ תת    
    

                415,131.00 טוליש 24 כ"הס                
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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712/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     712 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

15 קרפ 15 קרפ      
    

תורעה  00.15 קרפ תת                                           
    

                             475,000.00 1.15 קרפ 10.15 קרפ תת    
    

                             237,500.00 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                             404,126.96 6.15 קרפ 60.15 קרפ תת    
    

                              28,500.00 8.15 קרפ 80.15 קרפ תת    
    

              1,145,126.96 15 קרפ 15 כ"הס                
    
25 קרפ 25 קרפ      
    

                           1,729,000.00 1.25 קרפ 10.25 קרפ תת    
    

              1,729,000.00 25 קרפ 25 כ"הס                
    
דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 קרפ      
    

                              63,650.00 ישאר ןלבק יריחמ - ןיינב ילעופ ע"ש 10.06 קרפ תת    
    

                             839,610.00 בכר ,יסדנה ינכמ דויצ תריכשל ע"ש 30.06 קרפ תת    
םימ תוילכימו אשמ            
    

                903,260.00 דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 כ"הס                
 4,192,517.96 תופסונו תויללכ תודובע 40 כ"הס                            

    
ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

ןייוזמ ןוטב םיכמות תוריק 20.20 קרפ תת                                           
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                                          
    
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 80 קרפ      
    

ץוח תרואתל תונכה 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת                                           
    

תרואתל תועורזו םידומע 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת                                           
ץוח            
    

למשח ירזיבא 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת                                           
    

למשח תרבחל תודובע 7.8 קרפ 70.80 קרפ תת                                           
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
713/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     713 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ריע"+ תרושקת תרנצ 8.8 קרפ 80.80 קרפ תת                                           
"המכח            
    

תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 80 כ"הס                                          
    
םינבמ 22 קרפ      
    

םינבמ 10.22 קרפ תת                                           
    

םינבמ 22 כ"הס                                          
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת                                           
    

רתאה חותיפ 04 כ"הס                                          
    
היקשה תודובע 14 קרפ      
    

1.14 קרפ 10.14 קרפ תת                                           
    

2.14 קרפ 20.14 קרפ תת                                           
    

העיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת                                           
    

היקשה תודובע 14 כ"הס                                          
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

1.24 קרפ 10.24 קרפ תת                                           
    

הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת                                           
    

בכרל םימוסחמ 30.24 קרפ תת                                           
    

תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת                                           
    

םיינפוא ינקתמ 50.24 קרפ תת                                           
    

ץוח טוהיר 24 כ"הס                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
714/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     714 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת                                           
    

הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                                          
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

1.15 קרפ 10.15 קרפ תת                                           
    

2.15 קרפ 20.15 קרפ תת                                           
    

3.15 קרפ 30.15 קרפ תת                                           
    

6.15 קרפ 60.15 קרפ תת                                           
    

9.15 קרפ 90.15 קרפ תת                                           
    

חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                                          
    
טלפסא תודובע 25 קרפ      
    

1.25 קרפ 10.25 קרפ תת                                           
    

2.25 קרפ 20.25 קרפ תת                                           
    

טלפסא תודובע 25 כ"הס                                          
    
בויבו םימ יווק 75 קרפ      
    

םימ ינקתמו םימ יווק 10.75 קרפ תת                                           
    

בויבו םימ יווק 75 כ"הס                                          
ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 כ"הס                                         

    
72 שיבכ / 002 תמוצ 60 הנבמ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
715/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     715 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ      
.ינמז רוזמר ןקתמ         
    

                             288,861.92 :םישדח םירוזמר תנקתהל תודובע 20.34 קרפ תת    
    

                              54,758.48 :הייאר ילבגומל הייצח ירבעמל םירזע 50.34 קרפ תת    
    

                              43,248.03 : תוחושו תוריפח ,םיליבומ ,תרנצ 90.34 קרפ תת    
    

                              17,459.10 :תונוש 11.34 קרפ תת    
    

                404,327.53 תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 כ"הס                
.ינמז רוזמר ןקתמ         

   404,327.53 72 שיבכ / 002 תמוצ 60 כ"הס                            
    
108 פ"צש 80 הנבמ     
    
8 קרפ 80 קרפ      
    

                              63,669.00 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                              73,938.50 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת    
    

                              82,235.80 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
    

                              51,870.00 4.8 קרפ 40.80 קרפ תת    
    

                271,713.30 8 קרפ 80 כ"הס                
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             553,474.75 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                               2,850.00 תועלסמ 20.04 קרפ תת    
    

                               1,710.00 תועירי 50.04 קרפ תת    
    

                558,034.75 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                             216,279.45 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                             249,567.85 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
716/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     716 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             435,898.30 תועיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

                901,745.60 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                               7,600.00 ןג טוליש 10.24 קרפ תת    
    

                             126,972.25 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                              34,500.20 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                               3,334.50 5.24 קרפ 50.24 קרפ תת    
    

                             496,223.00 תולוגרפ 60.24 קרפ תת    
    

                               6,156.00 םיינפוא ינקתמ 70.24 קרפ תת    
    

                674,785.95 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                             287,229.95 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                287,229.95 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                             103,584.61 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                              95,414.68 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                198,999.29 15 קרפ 15 כ"הס                
    
םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              19,000.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
 2,911,508.84 108 פ"צש 80 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
717/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     717 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ     
    
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             299,476.10 ןיוזמ ןוטב-רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20 קרפ תת    
    

                               4,979.95 04-ב ןוטב דובע ריחמ תפסות 60.20 קרפ תת    
    

                304,456.05 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
8 קרפ 80 קרפ      
    

                              56,591.50 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                              68,995.65 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת    
    

                              77,068.75 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
    

                              55,575.00 4.8 קרפ 40.80 קרפ תת    
    

                258,230.90 8 קרפ 80 כ"הס                
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             449,437.40 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                               8,550.00 תועירי 50.04 קרפ תת    
    

                457,987.40 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                              34,532.40 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                             114,859.75 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                             116,965.92 תועיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

                266,358.07 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                              50,350.00 ןג טוליש 10.24 קרפ תת    
    

                             108,158.45 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                              34,500.20 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                              28,072.50 500.24 קרפ 50.24 קרפ תת    
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
718/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     718 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               3,078.00 םיינפוא ינקתמ 60.24 קרפ תת    
    

                224,159.15 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                              21,958.30 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                 21,958.30 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                              68,383.84 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                              88,026.05 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                156,409.89 15 קרפ 15 כ"הס                
    
םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              19,000.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
 1,708,559.76 ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 כ"הס                            

    
יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ     
    
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             253,718.40 דבוכ - םיכמות תוריק 10.20 קרפ תת    
    

                              68,987.10 ןיוזמ ןוטב-רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20 קרפ תת    
    

                              25,459.10 תונוש 60.20 קרפ תת    
    

                348,164.60 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
8 קרפ 80 קרפ      
    

                              93,575.00 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                              99,872.55 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת    
    

                             125,721.10 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
719/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     719 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              79,657.50 4.8 קרפ 40.80 קרפ תת    
    

                398,826.15 8 קרפ 80 כ"הס                
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             524,450.35 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                               2,850.00 תועלסמ 20.04 קרפ תת    
    

                               8,550.00 תועירי 50.04 קרפ תת    
    

                535,850.35 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                             153,079.82 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                             281,589.50 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                             507,913.06 תועיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

                942,582.38 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                              15,200.00 ןג טוליש 10.24 קרפ תת    
    

                             146,054.90 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                              42,848.80 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                             343,282.50 קרטפמאפ 50.24 קרפ תת    
    

                             306,356.00 תולוגרפ 60.24 קרפ תת    
    

                               3,078.00 םיינפוא ינקתמ 70.24 קרפ תת    
    

                856,820.20 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                              92,083.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
720/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     720 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              19,009.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 01.44 קרפ תת    
    

                111,093.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                             137,653.85 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                             127,113.33 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                264,767.18 15 קרפ 15 כ"הס                
    
םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              19,000.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
 3,477,103.86 יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 כ"הס                            

    
תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ     
    
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             229,057.92 דבוכ - םיכמות תוריק 10.20 קרפ תת    
    

                             505,991.85 ןיוזמ ןוטב-רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20 קרפ תת    
    

                              55,813.45 )גניפוק( שאר יכבדנו םייופיח 40.20 קרפ תת    
    

                              34,257.00 תונוש 60.20 קרפ תת    
    

                825,120.22 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
8 קרפ 80 קרפ      
    

                              73,406.50 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                              82,427.70 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת    
    

                              93,144.65 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
    

                              57,427.50 4.8 קרפ 40.80 קרפ תת    
    

                306,406.35 8 קרפ 80 כ"הס                
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
721/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     721 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             374,026.40 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                              26,220.00 תועלסמ 20.04 קרפ תת    
    

                               2,992.50 תועירי 50.04 קרפ תת    
    

                403,238.90 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                              65,443.12 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                             215,035.35 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                             245,862.60 תועיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

                526,341.07 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                               3,800.00 ןג טוליש 10.24 קרפ תת    
    

                              81,275.35 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                              31,239.80 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                               6,669.00 5.24 קרפ 50.24 קרפ תת    
    

                              99,237.00 תולוגרפ 60.24 קרפ תת    
    

                               3,078.00 םיינפוא ינקתמ 70.24 קרפ תת    
    

                225,299.15 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                              81,076.80 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                             168,299.63 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 01.44 קרפ תת    
    

                249,376.43 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
722/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     722 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

15 קרפ 15 קרפ      
    

                              69,044.06 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                              72,437.50 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                141,481.56 15 קרפ 15 כ"הס                
    
םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              19,000.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
 2,696,263.68 תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 כ"הס                            

    
508 פ"צש 21 הנבמ     
    
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                              34,145.28 דבוכ - םיכמות תוריק 10.20 קרפ תת    
    

                             730,774.20 ןיוזמ ןוטב-רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20 קרפ תת    
    

                             193,638.50 )גניפוק( שאר יכבדנו םייופיח 40.20 קרפ תת    
    

                              17,622.98 תונוש 60.20 קרפ תת    
    

                976,180.96 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
8 קרפ 80 קרפ      
    

                              15,228.50 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                              18,790.05 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת    
    

                              24,860.55 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
    

                              12,967.50 4.8 קרפ 40.80 קרפ תת    
    

                 71,846.60 8 קרפ 80 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
723/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     723 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                              98,276.93 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                               2,850.00 תועלסמ 20.04 קרפ תת    
    

                101,126.93 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                              25,807.14 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                              86,897.45 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                              74,735.80 תועיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

                187,440.39 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                               3,800.00 ןג טוליש 10.24 קרפ תת    
    

                              33,168.30 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                              40,338.90 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                              65,873.00 תולוגרפ 60.24 קרפ תת    
    

                143,180.20 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                              77,228.85 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                              58,011.75 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 01.44 קרפ תת    
    

                135,240.60 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                              18,920.80 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                              14,487.50 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                 33,408.30 15 קרפ 15 כ"הס                
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
724/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     724 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              19,000.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
 1,667,423.98 508 פ"צש 21 כ"הס                            

    
608 פ"צש 31 הנבמ     
    
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                              18,495.36 דבוכ - םיכמות תוריק 10.20 קרפ תת    
    

                             484,465.80 ןיוזמ ןוטב-רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20 קרפ תת    
    

                             143,520.30 )גניפוק( שאר יכבדנו םייופיח 40.20 קרפ תת    
    

                              12,849.94 תונוש 60.20 קרפ תת    
    

                659,331.40 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
8 קרפ 80 קרפ      
    

                              35,444.50 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                              40,002.60 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת    
    

                              48,917.40 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
    

                              27,787.50 4.8 קרפ 40.80 קרפ תת    
    

                152,152.00 8 קרפ 80 כ"הס                
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             120,063.66 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                               2,850.00 תועלסמ 20.04 קרפ תת    
    

                               2,223.00 תועירי 50.04 קרפ תת    
    

                125,136.66 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
725/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     725 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                              35,877.00 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                             104,212.15 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                              94,445.06 תועיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

                234,534.21 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                               3,800.00 ןג טוליש 10.24 קרפ תת    
    

                              49,051.35 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                              27,979.40 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                              10,701.75 500.24 קרפ 50.24 קרפ תת    
    

                              34,200.00 תולוגרפ 60.24 קרפ תת    
    

                               1,539.00 םיינפוא ינקתמ 70.24 קרפ תת    
    

                127,271.50 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                              65,123.40 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                              41,296.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 01.44 קרפ תת    
    

                106,419.90 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                              31,383.20 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                              27,236.50 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                 58,619.70 15 קרפ 15 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
726/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     726 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              19,000.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
 1,482,465.37 608 פ"צש 31 כ"הס                            

    
708 פ"צש 41 הנבמ     
    
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             117,226.20 2.2 קרפ תת 20.20 קרפ תת    
    

                               3,188.30 6.2 קרפ תת 60.20 קרפ תת    
    

                120,414.50 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
8 קרפ 80 קרפ      
    

                              30,039.00 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                              35,768.45 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת    
    

                              39,008.90 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
    

                              24,082.50 4.8 קרפ 40.80 קרפ תת    
    

                128,898.85 8 קרפ 80 כ"הס                
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             135,638.72 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                               5,700.00 תועלסמ 20.04 קרפ תת    
    

                               1,881.00 תועירי 50.04 קרפ תת    
    

                143,219.72 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                              38,791.20 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                             105,960.15 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
727/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     727 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             127,652.00 תועיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

                272,403.35 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                               7,600.00 ןג טוליש 10.24 קרפ תת    
    

                              85,295.75 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                              18,880.30 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                              10,034.85 500.24 קרפ 50.24 קרפ תת    
    

                             161,310.00 תולוגרפ 60.24 קרפ תת    
    

                               3,078.00 םיינפוא ינקתמ 70.24 קרפ תת    
    

                286,198.90 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                              43,916.60 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                              56,373.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 01.44 קרפ תת    
    

                100,289.60 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                              31,041.00 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                              26,077.50 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                 57,118.50 15 קרפ 15 כ"הס                
    
הדלפ תורוניצ 75 קרפ      
    

                               3,100.80 םירזיבאו בויב תרנצ 20.75 קרפ תת    
    

                  3,100.80 הדלפ תורוניצ 75 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
728/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     728 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              19,000.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
 1,130,644.22 708 פ"צש 41 כ"הס                            

    
הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ     
    
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                              57,857.28 דבוכ - םיכמות תוריק 10.20 קרפ תת    
    

                             384,595.41 ןיוזמ ןוטב-רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20 קרפ תת    
    

                               7,973.35 )גניפוק( שאר יכבדנו םייופיח 40.20 קרפ תת    
    

                              12,435.70 תונוש 60.20 קרפ תת    
    

                462,861.74 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
8 קרפ 80 קרפ      
    

                              60,030.50 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                              78,783.50 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת    
    

                              83,542.05 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
    

                              55,575.00 4.8 קרפ 40.80 קרפ תת    
    

                277,931.05 8 קרפ 80 כ"הס                
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             394,201.17 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                               2,850.00 תועלסמ 20.04 קרפ תת    
    

                               5,985.00 תועירי 50.04 קרפ תת    
    

                403,036.17 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
729/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     729 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                              47,455.50 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                             224,924.85 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                             106,610.36 תועיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

                378,990.71 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                               7,600.00 ןג טוליש 10.24 קרפ תת    
    

                             108,199.30 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                              46,859.70 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                              11,670.75 5.24 קרפ 50.24 קרפ תת    
    

                             386,156.00 תולוגרפ 60.24 קרפ תת    
    

                               3,078.00 םיינפוא ינקתמ 70.24 קרפ תת    
    

                563,563.75 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                              38,004.75 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                              33,102.75 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 01.44 קרפ תת    
    

                 71,107.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                              61,543.80 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                              71,278.50 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                132,822.30 15 קרפ 15 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
730/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     730 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              19,000.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
 2,309,313.22 הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 כ"הס                            

    
,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 הנבמ     
    
20 קרפ 20 קרפ      
    

                           1,046,212.20 2.2 קרפ תת 20.20 קרפ תת    
    

                              44,323.20 400.20 40.20 קרפ תת    
    

                              30,472.20 6.2 קרפ תת 60.20 קרפ תת    
    

              1,121,007.60 20 קרפ 20 כ"הס                
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                           3,018,852.35 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                               5,557.50 תועירי 50.04 קרפ תת    
    

              3,024,409.85 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                             121,383.00 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                             376,833.65 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                             464,827.64 תועיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

                963,044.29 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                              11,400.00 ןג טוליש 10.24 קרפ תת    
    

                             336,794.00 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                              17,348.90 בכרל םימוסחמ 30.24 קרפ תת    
    

                              52,795.30 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                              16,703.85 500.24 קרפ 50.24 קרפ תת    
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
731/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     731 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                           2,109,000.00 תולוגרפ 60.24 קרפ תת    
    

                               9,430.65 םיינפוא ינקתמ 70.24 קרפ תת    
    

              2,553,472.70 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                              16,891.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                 16,891.00 הדלפ יליפורפ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                              18,326.67 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                             366,316.49 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                384,643.16 15 קרפ 15 כ"הס                
    
הקרזמ 75 קרפ      
    

                           1,425,000.00 הקרזמ 10.75 קרפ תת    
    

              1,425,000.00 הקרזמ 75 כ"הס                
    
םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              19,000.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
 9,507,468.60 ,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 כ"הס                            

    
618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ     
    
818,618,218 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             385,394.10 2.2 קרפ תת 20.20 קרפ תת    
    

                              11,060.28 6.2 קרפ תת 60.20 קרפ תת    
    

                396,454.38 818,618,218 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס                
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
732/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     732 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

818,618,218 םיפצש 8 קרפ 80 קרפ      
    

                              66,462.00 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                              74,549.35 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת    
    

                              87,053.25 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
    

                              62,985.00 4.8 קרפ 40.80 קרפ תת    
    

                291,049.60 818,618,218 םיפצש 8 קרפ 80 כ"הס                
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             332,031.46 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                               7,524.00 תועירי 50.04 קרפ תת    
    

                339,555.46 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                              21,264.80 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                              81,758.90 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                              87,191.00 תועיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

                190,214.70 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                               7,600.00 ןג טוליש 10.24 קרפ תת    
    

                             124,754.00 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                              31,239.80 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                              14,671.80 5.24 קרפ 50.24 קרפ תת    
    

                             120,783.00 תולוגרפ 60.24 קרפ תת    
    

                               6,156.00 םיינפוא ינקתמ 70.24 קרפ תת    
    

                305,204.60 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
733/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     733 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

818,618,218 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                              56,373.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                 56,373.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
   812,816,818      
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                              55,573.70 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                              75,045.25 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                130,618.95 15 קרפ 15 כ"הס                
    
םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              19,000.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
 1,728,470.69 618 ,218 םיפ"צש 71 כ"הס                            

    
318 פ"צש 81 הנבמ     
    
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                              66,912.30 2.2 קרפ תת 20.20 קרפ תת    
    

                               1,819.87 6.2 קרפ תת 60.20 קרפ תת    
    

                 68,732.17 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
8 קרפ 80 קרפ      
    

                              18,876.50 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                              23,635.05 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת    
    

                              32,170.80 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
    

                              16,672.50 4.8 קרפ 40.80 קרפ תת    
    

                 91,354.85 8 קרפ 80 כ"הס                
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
734/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     734 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             143,272.16 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                               2,850.00 תועלסמ 20.04 קרפ תת    
    

                               2,137.50 תועירי 50.04 קרפ תת    
    

                148,259.66 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                              18,782.80 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                              79,488.40 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                              63,579.00 תועיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

                161,850.20 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                               3,800.00 ןג טוליש 10.24 קרפ תת    
    

                              69,296.80 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                              16,706.70 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                               4,334.85 5.24 קרפ 50.24 קרפ תת    
    

                             142,728.00 תולוגרפ 60.24 קרפ תת    
    

                               3,078.00 םיינפוא ינקתמ 70.24 קרפ תת    
    

                239,944.35 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                              16,891.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                               5,244.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 01.44 קרפ תת    
    

                 22,135.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
735/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     735 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

15 קרפ 15 קרפ      
    

                              20,680.50 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                              21,731.25 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                 42,411.75 15 קרפ 15 כ"הס                
    
הדלפ תורוניצ 75 קרפ      
    

                               3,100.80 םירזיבאו בויב תרנצ 20.75 קרפ תת    
    

                  3,100.80 הדלפ תורוניצ 75 כ"הס                
    
םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              19,000.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
   796,788.78 318 פ"צש 81 כ"הס                            

    
838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ     
    
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                               9,484.80 דבוכ - םיכמות תוריק 10.20 קרפ תת    
    

                              78,323.70 ןיוזמ ןוטב-רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20 קרפ תת    
    

                               3,011.83 תונוש 60.20 קרפ תת    
    

                 90,820.33 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
8 קרפ 80 קרפ      
    

                              22,534.00 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                              28,172.25 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת    
    

                              34,164.85 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
    

                              20,377.50 4.8 קרפ 40.80 קרפ תת    
    

                105,248.60 8 קרפ 80 כ"הס                
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
736/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     736 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             144,073.96 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                              25,650.00 תועלסמ 20.04 קרפ תת    
    

                               2,137.50 תועירי 50.04 קרפ תת    
    

                171,861.46 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                              31,437.60 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                              94,127.90 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                             106,504.00 תועיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

                232,069.50 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                               7,600.00 ןג טוליש 10.24 קרפ תת    
    

                              40,758.80 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                               5,434.00 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                              10,034.85 500.24 קרפ 50.24 קרפ תת    
    

                             111,492.00 תולוגרפ 60.24 קרפ תת    
    

                175,319.65 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                              52,549.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                              42,935.25 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 01.44 קרפ תת    
    

                 95,484.75 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
737/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     737 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

15 קרפ 15 קרפ      
    

                              24,698.90 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                              21,151.75 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                 45,850.65 15 קרפ 15 כ"הס                
    
םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              19,000.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
   935,654.94 838 שרגמו 418 שרגמ 91 כ"הס                            

    
השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ     
    
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                              23,712.00 דבוכ - םיכמות תוריק 10.20 קרפ תת    
    

                              18,673.20 2.2 קרפ תת 20.20 קרפ תת    
    

                               2,711.87 תונוש 60.20 קרפ תת    
    

                 45,097.07 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
8 קרפ 80 קרפ      
    

                              22,534.00 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                              28,172.25 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת    
    

                              34,164.85 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
    

                              44,460.00 4.8 קרפ 40.80 קרפ תת    
    

                129,331.10 8 קרפ 80 כ"הס                
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             211,126.10 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                               2,850.00 תועלסמ 20.04 קרפ תת    
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
738/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     738 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               3,420.00 תועירי 50.04 קרפ תת    
    

                217,396.10 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                              85,014.30 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                             152,601.35 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                             272,398.60 תועיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

                510,014.25 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                               7,600.00 ןג טוליש 10.24 קרפ תת    
    

                              62,066.35 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                              29,066.20 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                              72,390.00 500.24 קרפ 50.24 קרפ תת    
    

                              74,328.00 תולוגרפ 60.24 קרפ תת    
    

                               3,078.00 םיינפוא ינקתמ 70.24 קרפ תת    
    

                248,528.55 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                              32,280.30 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                 32,280.30 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                              56,536.50 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                              39,116.25 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                 95,652.75 15 קרפ 15 כ"הס                
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
739/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     739 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

25 קרפ 25 קרפ      
    

                               5,890.00 1.25 קרפ 10.25 קרפ תת    
    

                                 304.00 2.25 קרפ 20.25 קרפ תת    
    

                  6,194.00 25 קרפ 25 כ"הס                
    
םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              19,000.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
 1,303,494.12 השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 כ"הס                            

    
718 פ"צש 12 הנבמ     
    
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                              12,330.24 דבוכ - םיכמות תוריק 10.20 קרפ תת    
    

                             658,526.70 ןיוזמ ןוטב-רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20 קרפ תת    
    

                             201,134.00 )גניפוק( שאר יכבדנו םייופיח 40.20 קרפ תת    
    

                              16,231.70 תונוש 60.20 קרפ תת    
    

                888,222.64 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
8 קרפ 80 קרפ      
    

                              22,391.50 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                              29,090.90 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת    
    

                              34,865.00 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
    

                              20,377.50 4.8 קרפ 40.80 קרפ תת    
    

                106,724.90 8 קרפ 80 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
740/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     740 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             118,796.17 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                              17,100.00 תועלסמ 20.04 קרפ תת    
    

                               1,282.50 תועירי 50.04 קרפ תת    
    

                137,178.67 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                              23,623.92 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                             104,723.25 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                              87,216.00 תועיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

                215,563.17 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                               3,800.00 ןג טוליש 10.24 קרפ תת    
    

                              50,394.65 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                              15,619.90 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                               2,667.60 5.24 קרפ 50.24 קרפ תת    
    

                             117,819.00 תולוגרפ 60.24 קרפ תת    
    

                               3,078.00 םיינפוא ינקתמ 70.24 קרפ תת    
    

                193,379.15 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                              79,480.90 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                              39,657.75 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 01.44 קרפ תת    
    

                119,138.65 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
741/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     741 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

15 קרפ 15 קרפ      
    

                              22,914.90 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                              21,731.25 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                 44,646.15 15 קרפ 15 כ"הס                
    
הדלפ תורוניצ 75 קרפ      
    

                               5,168.00 םירזיבאו בויב תרנצ 20.75 קרפ תת    
    

                  5,168.00 הדלפ תורוניצ 75 כ"הס                
    
םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              19,000.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
 1,729,021.33 718 פ"צש 12 כ"הס                            

    
818 פ"צש 22 הנבמ     
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             532,194.75 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                               5,700.00 תועלסמ 20.04 קרפ תת    
    

                537,894.75 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                              15,675.00 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                              99,177.15 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                             166,785.00 תועיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

                281,637.15 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
742/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     742 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                               3,800.00 ןג טוליש 10.24 קרפ תת    
    

                             205,434.65 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                              17,793.50 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                              92,910.00 תולוגרפ 60.24 קרפ תת    
    

                               3,078.00 םיינפוא ינקתמ 70.24 קרפ תת    
    

                323,016.15 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                              43,916.60 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                 43,916.60 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              19,000.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
 1,205,464.65 818 פ"צש 22 כ"הס                            

    
328 רבעמ 32 הנבמ     
    
8 קרפ 80 קרפ      
    

                              20,976.00 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                              21,212.55 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת    
    

                              26,706.40 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
    

                              14,820.00 4.8 קרפ 40.80 קרפ תת    
    

                 83,714.95 8 קרפ 80 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
743/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     743 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             114,000.18 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                               7,125.00 תועלסמ 20.04 קרפ תת    
    

                121,125.18 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                              80,689.20 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                              92,926.15 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                             228,190.00 תועיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

                401,805.35 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                               3,800.00 ןג טוליש 10.24 קרפ תת    
    

                              17,661.45 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                               2,173.60 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                              55,746.00 תולוגרפ 60.24 קרפ תת    
    

                 79,381.05 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                              38,192.15 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                 38,192.15 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                              44,221.50 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                              21,731.25 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                 65,952.75 15 קרפ 15 כ"הס                
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
744/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     744 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              19,000.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
   809,171.43 328 רבעמ 32 כ"הס                            

    
3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ     
    
628 פצש 8 קרפ 80 קרפ      
    

                              12,986.50 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                              13,945.05 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת    
    

                              18,292.25 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
    

                               9,262.50 4.8 קרפ 40.80 קרפ תת    
    

                 54,486.30 628 פצש 8 קרפ 80 כ"הס                
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             240,869.08 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                240,869.08 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                             176,923.12 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                             261,973.90 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                             616,358.00 תועיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

              1,055,255.02 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                               7,600.00 ןג טוליש 10.24 קרפ תת    
    

                              35,420.75 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                              41,425.70 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                             342,000.00 תולוגרפ 60.24 קרפ תת    
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
745/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     745 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               4,617.00 םיינפוא ינקתמ 70.24 קרפ תת    
    

                431,063.45 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                             156,420.15 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                156,420.15 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                             124,462.10 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                              81,130.00 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                205,592.10 15 קרפ 15 כ"הס                
    
25 קרפ 25 קרפ      
    

                              85,405.00 1.25 קרפ 10.25 קרפ תת    
    

                               4,408.00 2.25 קרפ 20.25 קרפ תת    
    

                 89,813.00 25 קרפ 25 כ"הס                
    
םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              19,000.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
 2,252,499.10 3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 כ"הס                            

    
05 שיבכ הבנע תלייט ,638 פ"צש 52 הנבמ     
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             861,489.00 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                861,489.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
746/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     746 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                             195,368.40 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                             264,055.35 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                             825,265.00 תועיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

              1,284,688.75 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                              47,500.00 ןג טוליש 10.24 קרפ תת    
    

                             179,743.80 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                              78,099.50 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                           2,486,910.00 תולוגרפ 60.24 קרפ תת    
    

              2,792,253.30 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                              16,327.80 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                 16,327.80 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                             247,368.00 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                             260,775.00 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                508,143.00 15 קרפ 15 כ"הס                
    
25 קרפ 25 קרפ      
    

                             265,050.00 1.25 קרפ 10.25 קרפ תת    
    

                              13,680.00 2.25 קרפ 20.25 קרפ תת    
    

                278,730.00 25 קרפ 25 כ"הס                
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
747/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     747 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              19,000.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
 5,760,631.85 05 שיבכ הבנע תלייט ,638 פ"צש 52 כ"הס                            

    
9 שיבכ ךרואל פ"צש - ,848 448 םיפ"צש 62 הנבמ     
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                              91,304.30 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                 91,304.30 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                              57,324.00 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                             115,479.15 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                             195,095.00 תועיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

                367,898.15 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

1.24 קרפ 10.24 קרפ תת                                           
    

                               7,379.60 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                               2,173.60 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                              37,164.00 תולוגרפ 60.24 קרפ תת    
    

                 46,717.20 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                              59,118.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                 59,118.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
748/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     748 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

15 קרפ 15 קרפ      
    

                              27,220.00 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                              14,487.50 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                 41,707.50 15 קרפ 15 כ"הס                
    
םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              19,000.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
   625,745.65 9 שיבכ ךרואל פ"צש - ,848 448 םיפ"צש 62 כ"הס                            

    
שיבכ ךרואל פ"צש - ,028 ,648 748 םיפ"צש 72 הנבמ     
   20    
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             177,252.60 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                177,252.60 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                             117,072.00 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                             280,338.35 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                             421,437.00 תועיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

                818,847.35 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

1.24 קרפ 10.24 קרפ תת                                           
    

                              46,194.70 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                               6,520.80 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                             111,492.00 תולוגרפ 60.24 קרפ תת    
    

                164,207.50 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
749/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     749 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                             109,791.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                109,791.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                              62,420.00 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                              28,975.00 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                 91,395.00 15 קרפ 15 כ"הס                
    
םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              19,000.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
 1,380,493.95 שיבכ ךרואל פ"צש - ,028 ,648 748 םיפ"צש 72 כ"הס                            

   20    
    
םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ     
    
םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             442,465.92 דבוכ - םיכמות תוריק 10.20 קרפ תת    
    

                             994,816.25 ןיוזמ ןוטב-רדג תוריקו םיכמות תוריק 20.20 קרפ תת    
    

                             303,323.60 )גניפוק( שאר יכבדנו םייופיח 40.20 קרפ תת    
    

                              69,724.11 תונוש 60.20 קרפ תת    
    

              1,810,329.88 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
8 קרפ 80 קרפ      
    

                             253,374.50 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                             287,223.00 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת    
    

                             311,869.80 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
750/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     750 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             205,627.50 4.8 קרפ 40.80 קרפ תת    
    

              1,058,094.80 8 קרפ 80 כ"הס                
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                           2,197,939.00 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                             137,750.00 תועלסמ 20.04 קרפ תת    
    

                              23,085.00 תועירי 50.04 קרפ תת    
    

              2,358,774.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
14 קרפ 14 קרפ      
    

                             686,537.76 1.14 קרפ 10.14 קרפ תת    
    

                           1,161,641.00 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                           2,323,895.50 3.14 קרפ 30.14 קרפ תת    
    

              4,172,074.26 14 קרפ 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                              11,400.00 ןג טוליש 10.24 קרפ תת    
    

                           1,001,258.20 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                              41,762.00 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                              75,225.75 םיבלכ תניגו קחשמ ינקתמ 50.24 קרפ תת    
    

                           1,432,315.00 תולוגרפ 60.24 קרפ תת    
    

                               9,234.00 םיינפוא ינקתמ 70.24 קרפ תת    
    

                              79,681.25 תונוש 80.24 קרפ תת    
    

              2,650,876.20 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
751/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     751 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                             341,604.40 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                341,604.40 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

                              89,376.25 םיקורפ 10.15 קרפ תת    
    

                           1,085,033.50 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                             305,628.30 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

              1,480,038.05 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                
    
םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              19,000.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
13,890,791.59 םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 כ"הס                            

    
הסינכ פ"צש ,404 שרגמ 92 הנבמ     
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                              85,492.40 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                               2,850.00 תועלסמ 20.04 קרפ תת    
    

תועירי 50.04 קרפ תת                                           
    

                 88,342.40 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                              94,145.00 עקרקב יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת    
    

                             105,960.15 2.14 קרפ 20.14 קרפ תת    
    

                             114,042.00 תועיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

                314,147.15 ןוניג תודובע 14 כ"הס                
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
752/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     752 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                               3,800.00 ןג טוליש 10.24 קרפ תת    
    

                              55,646.25 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                               2,173.60 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

500.24 קרפ 50.24 קרפ תת                                           
    

                              46,455.00 תולוגרפ 60.24 קרפ תת    
    

                               1,539.00 םיינפוא ינקתמ 70.24 קרפ תת    
    

                109,613.85 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                               3,277.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                  3,277.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                              12,998.00 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                              23,180.00 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                 36,178.00 15 קרפ 15 כ"הס                
    
םיצע תרואת 09 קרפ      
    

                              19,000.00 םיצע תרואת 10.09 קרפ תת    
    

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 כ"הס                
   570,558.90 הסינכ פ"צש ,404 שרגמ 92 כ"הס                            

    
ןושא    תעבג  03 הנבמ     
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                           2,556,353.10 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                              40,375.00 תועלסמ 20.04 קרפ תת    
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
753/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     753 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               4,702.50 תועירי 50.04 קרפ תת    
    

              2,601,430.60 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
14 קרפ 14 קרפ      
    

                             236,930.00 1.14 קרפ 10.14 קרפ תת    
    

                             835,922.36 3.14 קרפ 30.14 קרפ תת    
    

              1,072,852.36 14 קרפ 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                              15,200.00 ןג טוליש 10.24 קרפ תת    
    

                             262,304.50 הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת    
    

                              74,071.50 תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת    
    

                             541,500.00 תולוגרפ 60.24 קרפ תת    
    

                               3,078.00 םיינפוא ינקתמ 09.24 קרפ תת    
    

                896,154.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                             228,993.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת    
    

                228,993.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

                              20,204.00 םיקורפ 10.15 קרפ תת    
    

                             278,540.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                             270,180.00 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

                568,924.00 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                
 5,368,353.96 ןושא    תעבג  03 כ"הס                            

 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
754/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     754 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

2 שיבכ   3 תמוצ 13 הנבמ     
    
תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ      
.ינמז רוזמר ןקתמ         
    

                             389,348.06 :םישדח םירוזמר תנקתהל תודובע 20.34 קרפ תת    
    

                              77,771.76 :הייאר ילבגומל הייצח ירבעמל םירזע 50.34 קרפ תת    
    

                              62,174.98 : תוחושו תוריפח ,םיליבומ ,תרנצ 90.34 קרפ תת    
    

                              31,038.40 :תונוש 11.34 קרפ תת    
    

                560,333.20 תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 כ"הס                
.ינמז רוזמר ןקתמ         

   560,333.20 2 שיבכ   3 תמוצ 13 כ"הס                            
    
61    שיבכ 3 תמוצ 23 הנבמ     
    
תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ      
.ינמז רוזמר ןקתמ         
    

                             288,861.92 :םישדח םירוזמר תנקתהל תודובע 20.34 קרפ תת    
    

                              54,758.48 :הייאר ילבגומל הייצח ירבעמל םירזע 50.34 קרפ תת    
    

                              43,248.03 : תוחושו תוריפח ,םיליבומ ,תרנצ 90.34 קרפ תת    
    

                              17,459.10 :תונוש 11.34 קרפ תת    
    

                404,327.53 תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 כ"הס                
.ינמז רוזמר ןקתמ         

   404,327.53 61    שיבכ 3 תמוצ 23 כ"הס                            
    
3 תלייטב הרואת 43 הנבמ     
    
הרואת,למשח תויתשת3  תלייט 8 קרפ 08 קרפ      
תרושקתו         
    

                             248,966.50 ץוח תרואתל תונכה 1.8 קרפ 10.08 קרפ תת    
    

                             141,083.55 תרואתל תועורזו םידומע 2.8 קרפ 20.08 קרפ תת    
ץוח            
    

                             163,152.05 למשח ירזיבא 3.8 קרפ 30.08 קרפ תת    
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
755/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     755 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              47,880.00 ריע"+ תרושקת תרנצ 8.8 קרפ 80.08 קרפ תת    
"המכח            
    

                601,082.10 הרואת,למשח תויתשת3  תלייט 8 קרפ 08 כ"הס                
תרושקתו         
    
ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 99 קרפ      
    

                             198,113.00 1.99 קרפ 10.99 קרפ תת    
    

                198,113.00 ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 99 כ"הס                
   799,195.10 3 תלייטב הרואת 43 כ"הס                            

    
05 שיבכ הבנע תלייטב הרואת 53 הנבמ     
    
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ      
    

                             370,756.50 ץוח תרואתל תונכה 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                             255,092.10 תרואתל תועורזו םידומע 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת    
ץוח            
    

                             236,936.65 למשח ירזיבא 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
    

                              83,410.00 ריע"+ תרושקת תרנצ 8.8 קרפ 80.80 קרפ תת    
"המכח            
    

                946,195.25 תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 כ"הס                
    
ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 99 קרפ      
    

                             312,835.00 1.99 קרפ 10.99 קרפ תת    
    

                312,835.00 ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 99 כ"הס                
 1,259,030.25 05 שיבכ הבנע תלייטב הרואת 53 כ"הס                            

    
04 תלייט 63 הנבמ     
    
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ      
    

                             243,608.50 ץוח תרואתל תונכה 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                             150,244.40 תרואתל תועורזו םידומע 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת    
ץוח            
    

                             151,041.45 למשח ירזיבא 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
756/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     756 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              47,880.00 ריע"+ תרושקת תרנצ 8.8 קרפ 80.80 קרפ תת    
"המכח            
    

                592,774.35 תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 כ"הס                
    
ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 99 קרפ      
    

                             204,250.00 1.99 קרפ 10.99 קרפ תת    
    

                204,250.00 ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 99 כ"הס                
   797,024.35 04 תלייט 63 כ"הס                            

    
ב בלש 05 הנבמ     
    
תורעה 00 קרפ      
    

תורעה 10.00 קרפ תת                                           
    

תורעה 00 כ"הס                                          
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                              97,739.05 1.15 קרפ 10.15 קרפ תת    
    

                             122,416.00 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                           1,159,000.00 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

              1,379,155.05 15 קרפ 15 כ"הס                
    
25 קרפ 25 קרפ      
    

                             761,900.00 1.25 קרפ 10.25 קרפ תת    
    

                              40,090.00 2.25 קרפ 20.25 קרפ תת    
    

                801,990.00 25 קרפ 25 כ"הס                
 2,181,145.05 ב בלש 05 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
757/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     757 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ג בלש 15 הנבמ     
    
תורעה 00 קרפ      
    

תורעה 10.00 קרפ תת                                           
    

תורעה 00 כ"הס                                          
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                              97,691.55 1.15 קרפ 10.15 קרפ תת    
    

                             132,266.00 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                           1,390,800.00 3.15 קרפ 30.15 קרפ תת    
    

              1,620,757.55 15 קרפ 15 כ"הס                
    
25 קרפ 25 קרפ      
    

                             914,280.00 1.25 קרפ 10.25 קרפ תת    
    

                              47,690.00 2.25 קרפ 20.25 קרפ תת    
    

                961,970.00 25 קרפ 25 כ"הס                
 2,582,727.55 ג בלש 15 כ"הס                            

    
'ב בלש   למשח 06 הנבמ     
    
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ      
    

                              68,333.50 ץוח תרואתל תונכה 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                           1,054,833.45 תרואתל תועורזו םידומע 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת    
ץוח            
    

                             622,797.20 למשח ירזיבא 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
    

                             773,062.50 הרואת יפוג 4.8 קרפ 40.80 קרפ תת    
    

                              10,735.00 תרושקת תרנצ 8.8 קרפ 80.80 קרפ תת    
    

              2,529,761.65 תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 כ"הס                
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
758/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     758 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 90 קרפ      
    

                             555,940.00 1.99 קרפ 10.90 קרפ תת    
    

                555,940.00 ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 90 כ"הס                
 3,085,701.65 'ב בלש   למשח 06 כ"הס                            

    
ג' בלש  למשח 16 הנבמ     
    
תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ      
    

                              68,333.50 ץוח תרואתל תונכה 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                             904,514.95 תרואתל תועורזו םידומע 2.8 קרפ 20.80 קרפ תת    
ץוח            
    

                             592,682.20 למשח ירזיבא 3.8 קרפ 30.80 קרפ תת    
    

                             727,937.50 הרואת יפוג 4.8 קרפ 40.80 קרפ תת    
    

                              10,735.00 תרושקת תרנצ 8.8 קרפ 80.80 קרפ תת    
    

              2,304,203.15 תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 כ"הס                
    
ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 90 קרפ      
    

                             538,840.00 1.99 קרפ 10.90 קרפ תת    
    

                538,840.00 ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 90 כ"הס                
 2,843,043.15 ג' בלש  למשח 16 כ"הס                            

    
םיקזנ ינוקית  26 הנבמ     
    
בויבו םימ יווק 75 קרפ      
    

                             444,643.00 תונוש 90.75 קרפ תת    
    

                              79,500.00 םיגירח 99.75 קרפ תת    
    

                524,143.00 בויבו םימ יווק 75 כ"הס                
   524,143.00 םיקזנ ינוקית  26 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
759/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     759 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ    
   

              7,740,840.92 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

              1,035,976.95 היקשה תודובע 14 קרפ   
   

              1,075,232.80 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                 49,437.96 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

              1,931,579.07 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

              1,852,667.80 םישיבכ - טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

                 28,500.00 םיצע תרואת 09 קרפ   
   

13,714,235.50 יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 כ"הס               
   
יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ    
   

              8,510,566.11 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

              2,372,914.19 היקשה תודובע 14 קרפ   
   

                320,124.35 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                 59,338.76 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

              2,205,696.42 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

              2,746,193.50 םישיבכ - טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

                 28,500.00 םיצע תרואת 09 קרפ   
   

16,243,333.33 יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 כ"הס               
   
יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ    
   

              9,247,781.53 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

              3,136,141.65 היקשה תודובע 14 קרפ   
   

                330,933.45 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                 67,775.96 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

              2,449,493.56 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

              2,612,005.90 םישיבכ - טלפסא תודובע 25 קרפ   
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
760/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     760 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                 28,500.00 םיצע תרואת 09 קרפ   

   
17,872,632.05 יברעמ רוזא ,תובוחר 30 כ"הס               

   
תופסונו תויללכ תודובע 40 הנבמ    
   

                415,131.00 טוליש 24 קרפ   
   

              1,145,126.96 15 קרפ 15 קרפ   
   

              1,729,000.00 25 קרפ 25 קרפ   
   

                903,260.00 דויצ תריכשו הדובע תועש יריחמ 06 קרפ   
   

 4,192,517.96 תופסונו תויללכ תודובע 40 כ"הס               
   
ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ    
   

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ                             
   

תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 80 קרפ                             
   

םינבמ 22 קרפ                             
   

רתאה חותיפ 04 קרפ                             
   

היקשה תודובע 14 קרפ                             
   

ץוח טוהיר 24 קרפ                             
   

הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ                             
   

חותיפו םישיבכ 15 קרפ                             
   

טלפסא תודובע 25 קרפ                             
   

בויבו םימ יווק 75 קרפ                             
   

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 כ"הס                            
   
72 שיבכ / 002 תמוצ 60 הנבמ    
   

                404,327.53 רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ   
.ינמז        
   

   404,327.53 72 שיבכ / 002 תמוצ 60 כ"הס               
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
761/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     761 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

108 פ"צש 80 הנבמ    
   

                271,713.30 8 קרפ 80 קרפ   
   

                558,034.75 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                901,745.60 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                674,785.95 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                287,229.95 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                198,999.29 15 קרפ 15 קרפ   
   

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 קרפ   
   

 2,911,508.84 108 פ"צש 80 כ"הס               
   
ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ    
   

                304,456.05 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                258,230.90 8 קרפ 80 קרפ   
   

                457,987.40 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                266,358.07 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                224,159.15 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                 21,958.30 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                156,409.89 15 קרפ 15 קרפ   
   

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 קרפ   
   

 1,708,559.76 ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 כ"הס               
   
יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ    
   

                348,164.60 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                398,826.15 8 קרפ 80 קרפ   
   

                535,850.35 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                942,582.38 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                856,820.20 ץוח טוהיר 24 קרפ   
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
762/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     762 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                111,093.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   

   
                264,767.18 15 קרפ 15 קרפ   

   
                 19,000.00 םיצע תרואת 09 קרפ   

   
 3,477,103.86 יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 כ"הס               

   
תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ    
   

                825,120.22 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                306,406.35 8 קרפ 80 קרפ   
   

                403,238.90 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                526,341.07 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                225,299.15 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                249,376.43 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                141,481.56 15 קרפ 15 קרפ   
   

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 קרפ   
   

 2,696,263.68 תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 כ"הס               
   
508 פ"צש 21 הנבמ    
   

                976,180.96 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                 71,846.60 8 קרפ 80 קרפ   
   

                101,126.93 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                187,440.39 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                143,180.20 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                135,240.60 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                 33,408.30 15 קרפ 15 קרפ   
   

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 קרפ   
   

 1,667,423.98 508 פ"צש 21 כ"הס               
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
763/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     763 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

608 פ"צש 31 הנבמ    
   

                659,331.40 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                152,152.00 8 קרפ 80 קרפ   
   

                125,136.66 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                234,534.21 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                127,271.50 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                106,419.90 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                 58,619.70 15 קרפ 15 קרפ   
   

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 קרפ   
   

 1,482,465.37 608 פ"צש 31 כ"הס               
   
708 פ"צש 41 הנבמ    
   

                120,414.50 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                128,898.85 8 קרפ 80 קרפ   
   

                143,219.72 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                272,403.35 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                286,198.90 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                100,289.60 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                 57,118.50 15 קרפ 15 קרפ   
   

                  3,100.80 הדלפ תורוניצ 75 קרפ   
   

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 קרפ   
   

 1,130,644.22 708 פ"צש 41 כ"הס               
   
הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ    
   

                462,861.74 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                277,931.05 8 קרפ 80 קרפ   
   

                403,036.17 רתאה חותיפ 04 קרפ   
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
764/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     764 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                378,990.71 ןוניג תודובע 14 קרפ   

   
                563,563.75 ץוח טוהיר 24 קרפ   

   
                 71,107.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   

   
                132,822.30 15 קרפ 15 קרפ   

   
                 19,000.00 םיצע תרואת 09 קרפ   

   
 2,309,313.22 הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 כ"הס               

   
,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 הנבמ    
   

              1,121,007.60 20 קרפ 20 קרפ   
   

              3,024,409.85 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                963,044.29 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

              2,553,472.70 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                 16,891.00 הדלפ יליפורפ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                384,643.16 15 קרפ 15 קרפ   
   

              1,425,000.00 הקרזמ 75 קרפ   
   

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 קרפ   
   

 9,507,468.60 ,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 כ"הס               
   
618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ    
   

                396,454.38 818,618,218 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                291,049.60 818,618,218 םיפצש 8 קרפ 80 קרפ   
   

                339,555.46 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                190,214.70 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                305,204.60 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                 56,373.00 818,618,218 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                130,618.95 15 קרפ 15 קרפ   
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
765/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     765 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                 19,000.00 םיצע תרואת 09 קרפ   

   
 1,728,470.69 618 ,218 םיפ"צש 71 כ"הס               

   
318 פ"צש 81 הנבמ    
   

                 68,732.17 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                 91,354.85 8 קרפ 80 קרפ   
   

                148,259.66 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                161,850.20 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                239,944.35 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                 22,135.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                 42,411.75 15 קרפ 15 קרפ   
   

                  3,100.80 הדלפ תורוניצ 75 קרפ   
   

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 קרפ   
   

   796,788.78 318 פ"צש 81 כ"הס               
   
838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ    
   

                 90,820.33 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                105,248.60 8 קרפ 80 קרפ   
   

                171,861.46 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                232,069.50 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                175,319.65 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                 95,484.75 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                 45,850.65 15 קרפ 15 קרפ   
   

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 קרפ   
   

   935,654.94 838 שרגמו 418 שרגמ 91 כ"הס               
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
766/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     766 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ    
   

                 45,097.07 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                129,331.10 8 קרפ 80 קרפ   
   

                217,396.10 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                510,014.25 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                248,528.55 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                 32,280.30 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                 95,652.75 15 קרפ 15 קרפ   
   

                  6,194.00 25 קרפ 25 קרפ   
   

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 קרפ   
   

 1,303,494.12 השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 כ"הס               
   
718 פ"צש 12 הנבמ    
   

                888,222.64 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                106,724.90 8 קרפ 80 קרפ   
   

                137,178.67 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                215,563.17 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                193,379.15 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                119,138.65 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                 44,646.15 15 קרפ 15 קרפ   
   

                  5,168.00 הדלפ תורוניצ 75 קרפ   
   

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 קרפ   
   

 1,729,021.33 718 פ"צש 12 כ"הס               
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
767/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     767 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

818 פ"צש 22 הנבמ    
   

                537,894.75 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                281,637.15 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                323,016.15 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                 43,916.60 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 קרפ   
   

 1,205,464.65 818 פ"צש 22 כ"הס               
   
328 רבעמ 32 הנבמ    
   

                 83,714.95 8 קרפ 80 קרפ   
   

                121,125.18 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                401,805.35 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                 79,381.05 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                 38,192.15 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                 65,952.75 15 קרפ 15 קרפ   
   

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 קרפ   
   

   809,171.43 328 רבעמ 32 כ"הס               
   
3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ    
   

                 54,486.30 628 פצש 8 קרפ 80 קרפ   
   

                240,869.08 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

              1,055,255.02 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                431,063.45 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                156,420.15 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                205,592.10 15 קרפ 15 קרפ   
   

                 89,813.00 25 קרפ 25 קרפ   
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
768/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     768 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                 19,000.00 םיצע תרואת 09 קרפ   

   
 2,252,499.10 3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 כ"הס               

   
05 שיבכ הבנע תלייט ,638 פ"צש 52 הנבמ    
   

                861,489.00 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

              1,284,688.75 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

              2,792,253.30 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                 16,327.80 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                508,143.00 15 קרפ 15 קרפ   
   

                278,730.00 25 קרפ 25 קרפ   
   

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 קרפ   
   

 5,760,631.85 05 שיבכ הבנע תלייט ,638 פ"צש 52 כ"הס               
   
9 שיבכ ךרואל פ"צש - ,848 448 םיפ"צש 62 הנבמ    
   

                 91,304.30 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                367,898.15 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                 46,717.20 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                 59,118.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                 41,707.50 15 קרפ 15 קרפ   
   

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 קרפ   
   

   625,745.65 9 שיבכ ךרואל פ"צש - ,848 448 םיפ"צש 62 כ"הס               
   
02 שיבכ ךרואל פ"צש - ,028 ,648 748 םיפ"צש 72 הנבמ    
   

                177,252.60 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                818,847.35 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                164,207.50 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                109,791.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                 91,395.00 15 קרפ 15 קרפ   
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
769/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     769 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                 19,000.00 םיצע תרואת 09 קרפ   

   
 1,380,493.95 02 שיבכ ךרואל פ"צש - ,028 ,648 748 םיפ"צש 72 כ"הס               

   
םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ    
   

              1,810,329.88 םיכמות תוריקו ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

              1,058,094.80 8 קרפ 80 קרפ   
   

              2,358,774.00 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

              4,172,074.26 14 קרפ 14 קרפ   
   

              2,650,876.20 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                341,604.40 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

              1,480,038.05 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 קרפ   
   

13,890,791.59 םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 כ"הס               
   
הסינכ פ"צש ,404 שרגמ 92 הנבמ    
   

                 88,342.40 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

                314,147.15 ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                109,613.85 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                  3,277.50 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
   

                 36,178.00 15 קרפ 15 קרפ   
   

                 19,000.00 םיצע תרואת 09 קרפ   
   

   570,558.90 הסינכ פ"צש ,404 שרגמ 92 כ"הס               
   
ןושא    תעבג  03 הנבמ    
   

              2,601,430.60 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

              1,072,852.36 14 קרפ 14 קרפ   
   

                896,154.00 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                228,993.00 הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ   
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
770/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     770 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                568,924.00 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   

   
 5,368,353.96 ןושא    תעבג  03 כ"הס               

   
2 שיבכ   3 תמוצ 13 הנבמ    
   

                560,333.20 רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ   
.ינמז        
   

   560,333.20 2 שיבכ   3 תמוצ 13 כ"הס               
   
61    שיבכ 3 תמוצ 23 הנבמ    
   

                404,327.53 רוזמר ןקתמ תמקהו םירוזמר תמקה ,םירוזמר תקזחא 34 קרפ   
.ינמז        
   

   404,327.53 61    שיבכ 3 תמוצ 23 כ"הס               
   
3 תלייטב הרואת 43 הנבמ    
   

                601,082.10 תרושקתו הרואת,למשח תויתשת3  תלייט 8 קרפ 08 קרפ   
   

                198,113.00 ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 99 קרפ   
   

   799,195.10 3 תלייטב הרואת 43 כ"הס               
   
05 שיבכ הבנע תלייטב הרואת 53 הנבמ    
   

                946,195.25 תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ   
   

                312,835.00 ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 99 קרפ   
   

 1,259,030.25 05 שיבכ הבנע תלייטב הרואת 53 כ"הס               
   
04 תלייט 63 הנבמ    
   

                592,774.35 תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ   
   

                204,250.00 ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 99 קרפ   
   

   797,024.35 04 תלייט 63 כ"הס               
   
ב בלש 05 הנבמ    
   

תורעה 00 קרפ                             
   

              1,379,155.05 15 קרפ 15 קרפ   
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

771/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     771 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                801,990.00 25 קרפ 25 קרפ   

   
 2,181,145.05 ב בלש 05 כ"הס               

   
ג בלש 15 הנבמ    
   

תורעה 00 קרפ                             
   

              1,620,757.55 15 קרפ 15 קרפ   
   

                961,970.00 25 קרפ 25 קרפ   
   

 2,582,727.55 ג בלש 15 כ"הס               
   
'ב בלש   למשח 06 הנבמ    
   

              2,529,761.65 תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ   
   

                555,940.00 ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 90 קרפ   
   

 3,085,701.65 'ב בלש   למשח 06 כ"הס               
   
ג' בלש  למשח 16 הנבמ    
   

              2,304,203.15 תרושקתו הרואת,למשח תויתשת 8 קרפ 80 קרפ   
   

                538,840.00 ש"בהשמ ןוריחמב םניאש םיפיעס - 99 קרפ 90 קרפ   
   

 2,843,043.15 ג' בלש  למשח 16 כ"הס               
   
םיקזנ ינוקית  26 הנבמ    
   

                524,143.00 בויבו םימ יווק 75 קרפ   
   

   524,143.00 םיקזנ ינוקית  26 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
772/...   V16 קובץ: מורשת 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     772 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

  
הנבמ ךס  

13,714,235.50 יחרזמ רוזא ,תובוחר 10 הנבמ  
  

16,243,333.33 יזכרמ רוזא ,תובוחר 20 הנבמ  
  

17,872,632.05 יברעמ רוזא ,תובוחר 30 הנבמ  
  

 4,192,517.96 תופסונו תויללכ תודובע 40 הנבמ  
  

ףונ חותפ הרובחת ףוסמ ,5 הנבמ 50 הנבמ               
  

   404,327.53 72 שיבכ / 002 תמוצ 60 הנבמ  
  

 2,911,508.84 108 פ"צש 80 הנבמ  
  

 1,708,559.76 ןורהסה פ"צש ,208 פ"צש 90 הנבמ  
  

 3,477,103.86 יברעמ פ"צש ,308 פ"צש 01 הנבמ  
  

 2,696,263.68 תלייטה ןג ,408 פ"צש 11 הנבמ  
  

 1,667,423.98 508 פ"צש 21 הנבמ  
  

 1,482,465.37 608 פ"צש 31 הנבמ  
  

 1,130,644.22 708 פ"צש 41 הנבמ  
  

 2,309,313.22 הגספה פ"צש ,808 פ"צש 51 הנבמ  
  

 9,507,468.60 ,118 ,018 908 םישרגמ - הרדשה פ"צש 61 הנבמ  
  

 1,728,470.69 618 ,218 םיפ"צש 71 הנבמ  
  

   796,788.78 318 פ"צש 81 הנבמ  
  

   935,654.94 838 שרגמו 418 שרגמ 91 הנבמ  
  

 1,303,494.12 השרוחה ןג ,518 פ"צש 02 הנבמ  
  

 1,729,021.33 718 פ"צש 12 הנבמ  
  

 1,205,464.65 818 פ"צש 22 הנבמ  
  

   809,171.43 328 רבעמ 32 הנבמ  
  

 2,252,499.10 3 שיבכ תלייט - 628 ,738 ,138 םיפ"צש 42 הנבמ  
  

 5,760,631.85 05 שיבכ הבנע תלייט ,638 פ"צש 52 הנבמ  
  

   625,745.65 9 שיבכ ךרואל פ"צש - ,848 448 םיפ"צש 62 הנבמ  
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ןדמוא
 

02/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     773 החנה םע 61V ןיעידומ תשרומ כש

  
הנבמ ךס  

 1,380,493.95 02 שיבכ ךרואל פ"צש - ,028 ,648 748 םיפ"צש 72 הנבמ  
  

13,890,791.59 םינתסובה ןג ,168  פ"צש 82 הנבמ  
  

   570,558.90 הסינכ פ"צש ,404 שרגמ 92 הנבמ  
  

 5,368,353.96 ןושא    תעבג  03 הנבמ  
  

   560,333.20 2 שיבכ   3 תמוצ 13 הנבמ  
  

   404,327.53 61    שיבכ 3 תמוצ 23 הנבמ  
  

   799,195.10 3 תלייטב הרואת 43 הנבמ  
  

 1,259,030.25 05 שיבכ הבנע תלייטב הרואת 53 הנבמ  
  

   797,024.35 04 תלייט 63 הנבמ  
  

 2,181,145.05 ב בלש 05 הנבמ  
  

 2,582,727.55 ג בלש 15 הנבמ  
  

 3,085,701.65 'ב בלש   למשח 06 הנבמ  
  

 2,843,043.15 ג' בלש  למשח 16 הנבמ  
  

   524,143.00 םיקזנ ינוקית  26 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
132,711,609.67  יללכ כ"הס  

        -0.27 לוגיע תחנה  
132,711,609.40  כ"הס  

 22,560,973.60 מ"עמ %71  
 155,272,583.00 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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