
0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

הננער

"הננער ימ"
הזוחא בוחרב בויבו םימ תוכרעמ גורדש

םילשורי בוחר דעו ןוירוג ןב בוחרמ
 

06/06/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     001 2.ג זרכמ - םילשורי ןוירוג ןב - הזוחאב בויבו םימ יווק לוורש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  - ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
תלוספ יוניפ תוללוכ קוריפה תודובע לכ :הרעה      
לש ריהז קורפ .הכיפש רתאל םירמוח יפדועו      
ינסחמל םתרבעהו םירחאו הלאכ םיטנמלא      
.)הדובעה ןימזמ לש הטלחה פ"ע( דיגאתה      
      
והשלכ גוסמ ןוטבמ הרקב את קוליסו קוריפ     51.1.094
םוטיא ללוכ MSLC-ב רובה יולימ תוברל      

  3,000.00   600.00     5.00 .םייק וקב םיחתפ 'חי   
      
םינוש םיקמועו םירטקב בויב וק קוליסו קוריפ     51.1.095
יולימ ,תורוניצה יוליגל הריפחה תוברל      
הרקבב תוקדוהמ תובכשב ,לוחב הריפחה      
תווצק םוטיא ללוכ שיבכה הנבמ םוקישו      

    900.00    30.00    30.00 .םייקה רוניצה רטמ   
      
םיקמועב ,2" דע םירטקב םימ וק קוליסו קוריפ     51.1.096
ללוכ .תורוניצה יוליגל הריפחה תוברל ,םינוש      
,הרקבב תוקדוהמ תובכשב לוחב רזוח יולימ      

    500.00    25.00    20.00 .הריפח יפדועו תלוספ יוניפו הנבמה םוקיש רטמ   
      
םיקמועב ,4"-3" םירטקב םימ וק קוליסו קוריפ     51.1.097
ללוכ .תורוניצה יוליגל הריפחה תוברל ,םינוש      
,הרקבב תוקדוהמ תובכשב לוחב רזוח יולימ      

  3,000.00    30.00   100.00 .הריפח יפדועו תלוספ יוניפו הנבמה םוקיש רטמ   
      
םיקמועב ,8"-6" םירטקב םימ וק קוליסו קוריפ     51.1.098
ללוכ .תורוניצה יוליגל הריפחה תוברל ,םינוש      
,הרקבב תוקדוהמ תובכשב לוחב רזוח יולימ      

  5,075.00    35.00   145.00 .הריפח יפדועו תלוספ יוניפו הנבמה םוקיש רטמ   
      
,21"-01" םירטקב םימ וק קוליסו קוריפ     51.1.099
יוליגל הריפחה תוברל ,םינוש םיקמועב      
תובכשב לוחב רזוח יולימ ללוכ .תורוניצה      
תלוספ יוניפו הנבמה םוקיש ,הרקבב תוקדוהמ      

  5,850.00    45.00   130.00 .הריפח יפדועו רטמ   
      
      
      
      
      

 18,325.00 1.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 770-6401   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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06/06/2017
דף מס':     002 2.ג זרכמ - םילשורי ןוירוג ןב - הזוחאב בויבו םימ יווק לוורש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 18,325.00 מהעברה      
      
      
,61"-41" םירטקב םימ וק קוליסו קוריפ     51.1.100
יוליגל הריפחה תוברל ,םינוש םיקמועב      
תובכשב לוחב רזוח יולימ ללוכ .תורוניצה      
תלוספ יוניפו הנבמה םוקיש ,הרקבב תוקדוהמ      

 12,000.00    60.00   200.00 .הריפח יפדועו רטמ   
      
םיחתפ תריגס ללוכ ,תחא תשר ןטלוק קוריפ     51.1.105

  6,600.00 2,200.00     3.00 .שדח ןטלוק תנקתהו ,םימייק םיווקב 'חי   
      
םיחתפ תריגס ללוכ תותשר 2 ןטלוק קוריפ     51.1.106

 13,500.00 4,500.00     3.00 שדח לופכ ןטלוק תנקתהו ,םימייק םיווקב 'חי   
      
ינסחמל ותרבעה וא טנרדיה קוליסו קוריפ     51.1.129
תריגסל תושרדנה תונכהה לכ ללוכ תושרה      

 16,450.00   350.00    47.00 .תכתורמ הטלפב םייקה וקה 'חי   
      
רטוק לכב םייק םימ ףוגמ את קוליסו קוריפ     51.1.131
וא ףוצירה םוקישו MSLC-ב יולימ ללוכ      

 28,000.00   400.00    70.00 .טלפסאה 'חי   
      

  6,750.00   450.00    15.00 .גוס לכמ םייק את לש הסכמ תמאתה 'חי  51.1.132
      
לע הייקשהל תכרעמ שאר לש ריהז קורפ     51.1.135
םוקמל ותקתעהו םירזיבא זגרא תוברל וירזיבא      
.תמייק תרנצ לש הריגס / קותינ ללוכ שדח      
דע םישרדנ םירזיבא / םירמוחה לכב שומיש      
הייריעה ינסחמל ותרבעה וא .םלשומ עוציבל      

  6,250.00 1,250.00     5.00 'פמוק .)דבלב ןימזמה תטלחה פ"ע(  
      
51 דע יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ קוליסו קוריפ     51.1.144

  5,750.00   115.00    50.00 מ"ס ק"מ   
      
ןייוזמ ןוטב חטשמ קוליסו קוריפל ריחמ תפסות     51.1.145

 14,000.00    70.00   200.00 ןוטבה רוסינ רובע מ"ס 51  דע יבועב רטמ   
      
יבועבו גוסמ ןייוזמ ןוטבמ ריק קוליסו קוריפ     51.1.146

  4,600.00   460.00    10.00 והשלכ ק"מ   
      
םוסחמ סומע וא/ו ןג טוהיר תנקתהו קורפ     51.1.147
םוקישו ןוטבמ דוסי תקיצי ללוכ .אוהש לכ גוסמ      

  3,600.00   120.00    30.00 חותיפה 'חי   
      

  2,900.00   290.00    10.00 3" רטוקב ןומיס דומע 'חי  51.1.154
138,725.00 קוריפו הנכה תודובע 1.15 כ"הס  

      
      
      
      

138,725.00 חותיפ - םישיבכ 15 כ"הס  
קובץ: 770-6401   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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06/06/2017
דף מס':     003 2.ג זרכמ - םילשורי ןוירוג ןב - הזוחאב בויבו םימ יווק לוורש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
םע מ"מ 56.3 .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.014
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

  4,950.00   165.00    30.00 .םיחפס ללוכ רטמ 05.1 דע קמועב חנומ רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.016
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

 41,800.00   220.00   190.00 .םיחפס ללוכ רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.018
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

 88,750.00   250.00   355.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.020
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

 81,000.00   270.00   300.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.022
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

 66,000.00   330.00   200.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.024
תחלושמ תיטסלפ תפיטעו ןוטבמ תימינפ יופיצ      
חנומ וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

133,000.00   380.00   350.00 .רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 21" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.026
תלחושמ תיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

 42,750.00   450.00    95.00 .רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 41" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.027
תלחושמ תיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

 38,250.00   510.00    75.00 .רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 61" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.028
תלחושמ תיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

366,000.00   600.00   610.00 .רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
      
      

862,500.00 1.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 770-6401   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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06/06/2017
דף מס':     004 2.ג זרכמ - םילשורי ןוירוג ןב - הזוחאב בויבו םימ יווק לוורש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

862,500.00 מהעברה      
      
      
,מ"מ 05 רטוקב ינמז םימ וק תנקתהו הקפסא     57.1.030
יוביכ יזרבו םימייקה םינכרצה לכ רוביח ללוכ      
וקפוסיש םידומע ג"ע ישארה וקה תנקתהו שא      
אלש ןפואב ןקתוי וקה .ןלבקה י"ע ונקתיו      
םוחתבו הכרדמב ,שיבכב העונתל עירפי      
ישארה וקה רוביח תללוכ הדובעה .תורצחה      
לכ תקפסא ,רתויב םיבורקה םימה תורוקמל      
עוציבל ושרדיש תודובעה לכ עוציבו םירמוחה      
ירוביחו הקראה לבכ ללוכ וקה לש םלשומ      

225,000.00    75.00  3000.00 .םיתבה רטמ   
      
רטוקב הכימת ידומעו מ"מ 57 רטוקב ךא ל"נכ     57.1.031

 51,000.00    85.00   600.00 ".4 רטמ   
      
והשלכ רונצ גוסמ םימ וק תנמטה רובע תפסות     57.1.060
ללוכ ,םיפסונ רטמ 5.0 לכ רובע 4" דע רטוקב      
תרנצה לש םירוקמה םיפיעסב שרדנה לכ      

  1,250.00    25.00    50.00 .)'וכו רזוח יולימ( רטמ   
      
והשלכ רונצ גוסמ םימ וק תנמטה רובע תפסות     57.1.062
ללוכ ,םיפסונ רטמ 5.0 לכ רובע 8"-6" רטוקב      
תרנצה לש םירוקמה םיפיעסב שרדנה לכ      

  1,500.00    30.00    50.00 .)'וכו רזוח יולימ( רטמ   
      
והשלכ גוסמ םימ וק תנמטה רובע תפסות     57.1.064
,םיפסונ רטמ 5.0 לכ רובע 21"-01" רטוקב      
תרנצה לש םירוקמה םיפיעסב שרדנה לכ ללוכ      

  1,400.00    35.00    40.00 .)'וכו רזוח יולימ( רטמ   
      
והשלכ גוסמ םימ וק תנמטה רובע תפסות     57.1.065
,םיפסונ רטמ 5.0 לכ רובע 61"-41" רטוקב      
תרנצה לש םירוקמה םיפיעסב שרדנה לכ ללכ      

  3,500.00    50.00    70.00 .)'וכו רזוח יולימ( רטמ   
      
םימ וקל 2" דע רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.1.193
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

    900.00   450.00     2.00 ..תויושרה 'חי   
      
םימ וקל 4"-3" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.1.195
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

  3,450.00 1,150.00     3.00 .תויושרה 'חי   
      
      
      
      

1,150,500.00 1.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 770-6401   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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06/06/2017
דף מס':     005 2.ג זרכמ - םילשורי ןוירוג ןב - הזוחאב בויבו םימ יווק לוורש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,150,500.00 מהעברה      
      
      
םימ וקל 8"-6" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.1.197
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

 42,000.00 1,500.00    28.00 .תויושרה 'חי   
      
וקל 21"-01" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.1.198
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק םימ      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

 77,000.00 2,200.00    35.00 .תויושרה 'חי   
      
וקל 61"-41" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.1.199
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק םימ      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

 90,000.00 3,000.00    30.00 .תויושרה 'חי   
      
3"-4" רטוקב היקשה/שרגמל דדוב םימ רוביח     57.1.227
רטוקב םימ ידמ לש הבכרהו קורפ תוברל      
,1"-2" רטוקב םיזרב ינש ללוכ ,4/3"-4"      
םידרוקר ,םיגרב ,םילפינ ,רטוק יריבעמ      
רוביח ללוכ .)םימ דמ תקפסא ללוכ אל( המודכו      
םימ וק ,הקראה רשג ,ינשמ/ישאר םימ וקלל      
'מ 0.3 דע ךרואב ןועשה ירחא יטרפה חטשב      
תוברל שרגמב יטרפה םימה וקל תורבחתהו      
פ"ע םלשומ עוציבל םישרדנה םירזיבאה לכ      

 63,000.00 1,800.00    35.00 .טרפה 'חי   
      
לכ תוברל לופכ םימ רוביח לבא ,ל"נכ     57.1.232

 31,500.00 2,100.00    15.00 .טרפ פ"ע םלשומ עוציבל םישרדנה םירזיבאה 'חי   
      
לכ תוברל שלושמ םימ רוביח לבא ,ל"נכ     57.1.239
פ"ע םלשומ עוציבל םישרדנה םירזיבאה      

 12,000.00 2,400.00     5.00 .טרפה 'חי   
      
לכ תוברל עבורמ םימ רוביח לבא ,ל"נכ     57.1.250
פ"ע םלשומ עוציבל םישרדנה םירזיבאה      

  5,400.00 2,700.00     2.00 .טרפה 'חי   
      
תפיקעל הפיטעו יופיצ םע 3" רטוקב "דמל"     57.1.270
עטקו תולעמ 54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ      

  4,200.00   700.00     6.00 'פמוק תרנצ  
      
תפיקעל הפיטעו יופיצ םע 4" רטוקב "דמל"     57.1.271
עטקו תולעמ 54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ      

  8,800.00 1,100.00     8.00 'פמוק תרנצ  
      
      

1,484,400.00 1.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 770-6401   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

06/06/2017
דף מס':     006 2.ג זרכמ - םילשורי ןוירוג ןב - הזוחאב בויבו םימ יווק לוורש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,484,400.00 מהעברה      
      
      
תפיקעל הפיטעו יופצ םע 6" רטוקב "דמל"     57.1.272
עטקו תולעמ 54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ      

  7,500.00 1,500.00     5.00 'פמוק תרנצ  
      
תפיקעל הפיטעו יופצ םע 8" רטוקב "דמל"     57.1.273
עטקו תולעמ 54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ      

 10,000.00 2,000.00     5.00 'פמוק תרנצ  
      
הפיטעו יופצ םע 21-01" רטוקב "דמל"     57.1.274
54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ תפיקעל      

 30,000.00 3,000.00    10.00 'פמוק תרנצ עטקו תולעמ  
      
הפיטעו יופצ םע 61-41" רטוקב "דמל"     57.1.275
54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ תפיקעל      

 66,000.00 5,500.00    12.00 'פמוק תרנצ עטקו תולעמ  
      
םנוקיתו טלפסאמ הכרדמ / שיבכ תחיתפ     57.1.281
שומיש ללוכ קמוע לכב םימ וק תחנה רחאל      
לכב טלפסא קוריפל הביצח שיטפ םע ןורפחמב      

148,500.00   110.00  1350.00 .אצמיש יבוע רטמ   
      
תחנה ךרוצל תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ     57.1.282
ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב םימ וק      
ךותיחו שרדיש לככ שדח ףוציר תמלשה ללוכ      

 88,000.00   110.00   800.00 .דבלב רוסינב ףוציר תומלשה ר"מ   
      
וק תחנה רחאל ונוקיתו אשד חטשמ  תחיתפ     57.1.283
תכרעמ תרזחהו קוריפ תוברל קמוע לכב םימ      
ידברמ תקפסא ללוכ ךרוצה תדימב הייקשה      

  4,800.00    60.00    80.00 .ןימזמה תטלחהו ךרוצה פ"ע םישדח אשד רטמ   
      
תרנצל תובשותל וא ,ןוגיעל ןיוזמ ןוטב ישוג     57.1.312

 12,000.00 1,200.00    10.00 .ןויז ללוכ ,םימ ק"מ   
      
ררבנ רמוחמ תונויד לוח לש ץוחבמ אבומ יולימ     57.1.328
יללכה טרפמה תושירדל םאתומ גרודמו יקנ      
תובכשב םימ וק תחנה רובע תולעת יולימל      
תופיפצל דע הבטרהבו הרקבב תוקדוהמ      
רופחה רפעה קוליס תוברל תילאמיסכמ      
יוסיכו דופירל רבעמ( דחוימה טרפמל םאתהב      
יפל קר ,)שיבכה עצמ תיתחתל דעו רוניצה      

 22,000.00    55.00   400.00 חקפמהמ בתכב הארוה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

1,873,200.00 1.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 770-6401   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

06/06/2017
דף מס':     007 2.ג זרכמ - םילשורי ןוירוג ןב - הזוחאב בויבו םימ יווק לוורש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,873,200.00 מהעברה      
      
      
תפיטע לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     57.1.332
שיבכ / הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה      
םויב רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל      
לכ םלושת אל .שרדיתש תומכ לכבו הלילבו      
הנטק תומכל לעפמ תחיתפ לע ריחמ תפסות      

 60,000.00   300.00   200.00 .'וכו ק"מ   
      
ףסות רובע MSLC גוסמ ןוטב ריחמל תפסות     57.1.333
תומכ לכבו הלילבו םויב ,תורשקתה ריהמ      
לע ריחמ תפסות לכ םלושת אל .שרדיתש      

  4,000.00    20.00   200.00 .'וכו הנטק תומכל לעפמ תחיתפ ק"מ   
      
פ"ע ,03"-4" רטוקב םימ תרנצל ואדיו םולצ     57.1.339
םולצל תונכהה לכ עוצב תוברל ,טרפמה      

155,050.00    35.00  4430.00 .ןימזמל ח"ודו רוטילקתה תריסמו רטמ   
      
םירטקב 61/3" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.1.701

 13,800.00   230.00    60.00 יהשלכ תרנצל 01"-21" רטמ   
      
םירטקב 61/3" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.1.702

 55,800.00   310.00   180.00 יהשלכ תרנצל 41"-61" רטמ   
      
תלחשה ידי לע 6" רטוקב םייק םימ וק לווריש     57.1.801

 50,000.00 1,000.00    50.00 ןליתאילופ רוניצ רטמ   
      
תלחשה ידי לע 8" רטוקב םייק םימ וק לווריש     57.1.802

 56,000.00 1,120.00    50.00 ןליתאילופ רוניצ רטמ   
      
ידי לע 01" רטוקב םייק םימ וק לווריש     57.1.803

1,451,800.00 1,220.00  1190.00 ןליתאילופ רוניצ תלחשה רטמ   
      
ידי לע 21" רטוקב םייק םימ וק לווריש     57.1.804

227,800.00 1,340.00   170.00 ןליתאילופ רוניצ תלחשה רטמ   
      
ידי לע 41" רטוקב םייק םימ וק לווריש     57.1.805

391,500.00 1,450.00   270.00 ןליתאילופ רוניצ תלחשה רטמ   
      
ידי לע 61" רטוקב םייק םימ וק לווריש     57.1.806

1,196,800.00 1,760.00   680.00 ןליתאילופ רוניצ תלחשה רטמ   
5,535,750.00 םימ תקפסא יוק 1.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 770-6401   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

06/06/2017
דף מס':     008 2.ג זרכמ - םילשורי ןוירוג ןב - הזוחאב בויבו םימ יווק לוורש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  4.75 ק ר פ  ת ת       
      
"לאפר" תמגוד  4" רטוקב זירט ףוגמ     57.4.041
    SRT/LRT ,"בכוכה" L/S-OKE חנומ ,ע"ש וא  
ןומט את" םגדמ שיבכ/הכרדמב ףוגמ תחושב      
ןוטב תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ "המדאב      
מ"מ 002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא , המדאב      
/ ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל הכראה טומ,      
ןוטב תבשות ג"ע הדלפ תקצימ עבורמ      

 22,500.00 2,500.00     9.00 .דבכ סמועל םיאתמה 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  6" רטוקב זירט ףוגמ     57.4.042
    SRT/LRT , "בכוכה" L/S-OKE ע"ש וא,  
את" םגדמ שיבכ/הכרדמב ףוגמ תחושב חנומ      
ןוטב תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ "המדאב ןומט      
מ"מ 002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא , המדאב      
/ ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל הכראה טומ,      
ןוטב תבשות ג"ע הדלפ תקצימ עבורמ      

 39,000.00 3,000.00    13.00 .דבכ סמועל םיאתמה 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 8" רטוקב זירט ףוגמ     57.4.043
    SRT/LRT , "בכוכה" L/S-OKE ע"ש וא,  
את" םגדמ שיבכ/הכרדמב ףוגמ תחושב חנומ      
ןוטב תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ "המדאב ןומט      
מ"מ 002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא , המדאב      
/ ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל הכראה טומ,      
ןוטב תבשות ג"ע הדלפ תקצימ עבורמ      

 44,000.00 4,000.00    11.00 .דבכ סמועל םיאתמה 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 01" רטוקב זירט ףוגמ     57.4.044
    SRT/LRT , "בכוכה" L/S-OKE ע"ש וא,  
את" םגדמ שיבכ/הכרדמב ףוגמ תחושב חנומ      
ןוטב תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ "המדאב ןומט      
מ"מ 002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא , המדאב      
/ ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל הכראה טומ,      
ןוטב תבשות ג"ע הדלפ תקצימ עבורמ      

106,500.00 7,100.00    15.00 .דבכ סמועל םיאתמה 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 21" רטוקב זירט ףוגמ     57.4.045
    SRT/LRT , "בכוכה" L/S-OKE ע"ש וא,  
את" םגדמ שיבכ/הכרדמב ףוגמ תחושב חנומ      
ןוטב תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ "המדאב ןומט      
מ"מ 002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא , המדאב      
/ ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל הכראה טומ,      
ןוטב תבשות ג"ע הדלפ תקצימ עבורמ      

 45,000.00 9,000.00     5.00 .דבכ סמועל םיאתמה 'חי   
      
      
      
      
      
      

257,000.00 4.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 770-6401   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
1063068-40:סקפ 43313 הפיח 00633 ד"ת 13 תואמצעה ךרד
 

06/06/2017
דף מס':     009 2.ג זרכמ - םילשורי ןוירוג ןב - הזוחאב בויבו םימ יווק לוורש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

257,000.00 מהעברה      
      
      
"לאפר" תמגוד 41" רטוקב זירט ףוגמ     57.4.046
    SRT/LRT , "בכוכה" L/S-OKE ע"ש וא,  
את" םגדמ שיבכ/הכרדמב ףוגמ תחושב חנומ      
ןוטב תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ "המדאב ןומט      
מ"מ 002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא , המדאב      
/ ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל הכראה טומ,      
ןוטב תבשות ג"ע הדלפ תקצימ עבורמ      

 55,000.00 11,000.00     5.00 .דבכ סמועל םיאתמה 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 61" רטוקב זירט ףוגמ     57.4.047
    SRT/LRT , "בכוכה" L/S-OKE ע"ש וא,  
את" םגדמ שיבכ/הכרדמב ףוגמ תחושב חנומ      
ןוטב תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ "המדאב ןומט      
מ"מ 002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא , המדאב      
/ ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל הכראה טומ,      
ןוטב תבשות ג"ע הדלפ תקצימ עבורמ      

217,000.00 15,500.00    14.00 .דבכ סמועל םיאתמה 'חי   
      
ללוכ 2" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריוא םותסש     57.4.100
םגד ".י.ר.א" תמגוד 2" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

  5,000.00 1,250.00     4.00 .ע"ש וא D-050 'חי   
      
ללוכ 3" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריוא םותסש     57.4.101
םגד ".י.ר.א" תמגוד 3" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

  4,900.00 2,450.00     2.00 .ע"ש וא D-050 'חי   
      
תרצות 4" רטוקב וק ףוסב ףדמ םותסש     57.4.113
"בכוכה" , RN-070 םגד ".י.ר.א"      

 15,300.00 1,700.00     9.00 ע"ש ואKTP-SBT 'חי   
      
4" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     57.4.120

 54,400.00 1,700.00    32.00 .ע"ש וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות 'חי   
      
ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3X2" לופכ טנרדיה     57.4.125

 49,500.00 3,300.00    15.00 .ע"ש וא "סמופ" תרצות 6" רטוקב 'חי   
      

 12,750.00   850.00    15.00 .4" רטוקב ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות 'חי  57.4.132
      

 16,800.00 2,100.00     8.00 .6" רטוקב ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות 'חי  57.4.133
      
פ"ע רטוק לכב םימ תרנצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.4.156

 12,500.00 1,250.00    10.00 .ןויזה ללוכ 69 'טס טרפ ק"מ   
      
םימ וקמ תופעתסה ללוכ 4" רטוקב זוקנ תדוקנ     57.4.161
םיחפס תבכרה ,םיכותיר ,רטוק לכב ישאר      
חטשמו הדלפ רונצ יעטק ןכו ,ץצח ,םירזיבאו      
,ףוגמ( םייק זוקינ אתל תורבחתה וא פאר פיר      

 10,800.00 1,200.00     9.00 'פמוק .)דרפנב ודדמי ףדמ םותסשו החוש  
710,950.00 םימל םירזיבאו םינקתמ 4.75 כ"הס  

קובץ: 770-6401   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0063068-40:לט מ"עב תיתשת תוכרעמ  ן ו ל י - ה ש ל ב
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06/06/2017
דף מס':     010 2.ג זרכמ - םילשורי ןוירוג ןב - הזוחאב בויבו םימ יווק לוורש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב  י ו ק  6.75 ק ר פ  ת ת       
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.020

  1,150.00   115.00    10.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.022
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,300.00   130.00    10.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.024
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    725.00   145.00     5.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.026
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

    800.00   160.00     5.00 .רטמ רטמ   
      
בויב וק לש הנקתהו הקפסא ריחמל תפסות     57.6.037
ןליתאילופמ וק תקפסא רובע מ"מ 061 רטוקב      

    900.00    30.00    30.00 8 גרד EP-001 רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.038

    800.00   160.00     5.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.040
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

    875.00   175.00     5.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.042
52.2 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,900.00   190.00    10.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.044
57.2 דעו רטמ 62.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

  6,450.00   215.00    30.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.046
52.3 דעו רטמ 67.2 מ לודגה קמועב עקרקב      

 12,750.00   255.00    50.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.048
57.3 דעו רטמ 62.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

  5,600.00   280.00    20.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.050
52.4 דעו רטמ 67.3 מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,525.00   305.00     5.00 .רטמ רטמ   
      
בויב וק לש הנקתהו הקפסא ריחמל תפסות     57.6.055
ןליתאילופמ וק תקפסא רובע מ"מ 002 רטוקב      

  5,000.00    40.00   125.00 מ"מ 522 רטוקב 8 גרד EP-001 רטמ   
      

 39,775.00 6.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 770-6401   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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06/06/2017
דף מס':     011 2.ג זרכמ - םילשורי ןוירוג ןב - הזוחאב בויבו םימ יווק לוורש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 39,775.00 מהעברה      
      
      
תמיתס ללוכ דיתעב דדוב תיב רוביחל הנכה     57.6.446
וילעו תיווז לזרב י"ע ןומיסו קקפב רוניצה הצק      
,שרגמה 'סמ תיבותיכ םע חפ טלש ךתורמ      

    500.00   500.00     1.00 .רוניצה קמועו "בויב" 'חי   
      
ךרוצל הנוקיתו תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ     57.6.455
בצמה תבשה ךות רטוק לכב בויב וק תחנה      
,'מ 5.1 דע לש קמועל הריפח ללוכ .ותומדקל      
ךלהמב אצמתש תלוספו המדאה יפדוע יוניפ      

 11,000.00   110.00   100.00 הריפחה 'בע ר"מ   
      
םנוקיתו טלפסאמ שיבכ / הכרדמ תחיתפ     57.6.456
הריפח ללוכ .רטוק לכב בויב וק תחנה ךרוצל      
המדאה יפדוע יוניפ ,'מ 5.1 דע לש קמועל      

 31,900.00   110.00   290.00 הריפחה 'בע ךלהמב אצמתש תלוספו ר"מ   
      
וק תחנה רחאל ונוקיתו אשד חטשמ  תחיתפ     57.6.457
תכרעמ תרזחהו קוריפ תוברל קמוע לכב בויב      

    650.00    65.00    10.00 ךרוצה תדימב הייקשה ר"מ   
      
ןופיד תודובע רובע רוניצה ריחמל תפסות     57.6.462
תועצמאב 'מ 5.3 דעו 'מ 5.2 לעמ קמועב      
METSYS LIAR"  תמגודכ תוכימת תכרעמ      
    EDILS", תרצות "WTL"  וא "UABREV  
    SE" - 001 וא הינמרג-SK XOB SGNIRK,  
ריפש : ןאובי( הינמרג UABREV SE תרצות      
וא )ןולוח 63 יאנבה 'חר, מ"עב ןינב דויצ לאינד      

 25,900.00   370.00    70.00 .חקפמהמ בתכב הארוה יפל קר ,רשואמ ע"ש רטמ   
      
ןופיד תודובע רובע רוניצה ריחמל תפסות     57.6.463
תוכימת תכרעמ תועצמאב 'מ 5.3 לעמ קמועב      
תרצות ,"METSYS LIAR EDILS"  תמגודכ      
    "WTL"  וא "UABREV SE" - וא הינמרג  
    NIRK 001-SKXOB SG, תרצות UABREV  
    SE ןינב דויצ לאינד ריפש : ןאובי( הינמרג  
,רשואמ ע"ש וא )ןולוח 63 יאנבה 'חר, מ"עב      

  8,250.00   550.00    15.00 .חקפמהמ בתכב הארוה יפל קר רטמ   
      
רטוק לכב בויב תורונצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.6.484

  6,250.00 1,250.00     5.00 .69 טס טרפ פ"ע ןויזה ללוכ ,קמוע לכבו ק"מ   
      
רמוחמ  יקנ תונויד לומ ץוחבמ אבומ יולימ     57.6.489
טרפמה תושירדל םאתומ גרודמו יקנ ררבנ      
קודיהב תובכשב תולעת יולימל יללכה      
תוברל תילאמיסכמ תופיפצל דע הבטרהבו      
דחוימה טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס      
תיתחתל דעו רוניצה יוסיכו דופירל רבעמ(      

 24,750.00    55.00   450.00 חקפמהמ בתכב הארוה יפל קר ,)שיבכה עצמ ק"מ   
      

148,975.00 6.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 770-6401   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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06/06/2017
דף מס':     012 2.ג זרכמ - םילשורי ןוירוג ןב - הזוחאב בויבו םימ יווק לוורש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

148,975.00 מהעברה      
      
      
תפיטע לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     57.6.494
שיבכ / הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה      

  4,500.00   300.00    15.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל ק"מ   
      
ףסות רובע MSLC גוסמ ןוטב ריחמל תפסות     57.6.495

    300.00    20.00    15.00 תורשקתה ריהמ ק"מ   
      
י"ע( םיווקה לש המידקמ הפיטש ללוכ ,     57.6.498
ואדיו תמלצמ תועצמאב םייק בויב וק םוליצ      
טרפמב  שרדנכ ,תטלק  +  חוד תקפסהו      
י"ע( םיווקה לש המידקמ הפיטש ללוכ ,דחוימה      

  5,425.00    35.00   155.00 )תיבויב רטמ   
      
םירטקב 61/3" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.6.701

  1,380.00   230.00     6.00 יהשלכ תרנצל 01"-21" רטמ   
      
םירטקב 61/3" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.6.702

  1,860.00   310.00     6.00 יהשלכ תרנצל 41"-61" רטמ   
      

189,000.00   700.00   270.00 מ"מ 061 רטוקב םייק בויב וק לווריש רטמ  57.6.801
      

372,000.00   800.00   465.00 מ"מ 002 רטוקב םייק בויב וק לווריש רטמ  57.6.802
      

613,350.00   870.00   705.00 מ"מ 052 רטוקב םייק בויב וק לווריש רטמ  57.6.803
      

 13,200.00 1,100.00    12.00 מ"מ 513 רטוקב םייק בויב וק לווריש רטמ  57.6.804
      

150,000.00 1,200.00   125.00 מ"מ 553 רטוקב םייק בויב וק לווריש רטמ  57.6.805
      

342,250.00 1,850.00   185.00 מ"מ 005 רטוקב םייק בויב וק לווריש רטמ  57.6.808
      
תטישב מ"מ 061 רטוקב םייק בויב וק תפלחה     57.6.902

182,000.00 1,400.00   130.00 מ"מ 002 רטוקב ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה רטמ   
      
תטישב מ"מ 513 רטוקב םייק בויב וק תפלחה     57.6.905

240,500.00 1,850.00   130.00 מ"מ 553 רטוקב ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה רטמ   
2,264,740.00 בויב יוק 6.75 כ"הס  

      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  7.75 ק ר פ  ת ת       
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.7.009

  6,000.00 6,000.00     1.00 .רטמ 52.2 דע קמועב מ"ס 'חי   
      
001  רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.7.010

 12,700.00 6,350.00     2.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 מ קמועב מ"ס 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.7.016

  7,600.00 7,600.00     1.00 .רטמ 52.3 דע קמועב מ"ס 'חי   
 26,300.00 7.75 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 770-6401   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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06/06/2017
דף מס':     013 2.ג זרכמ - םילשורי ןוירוג ןב - הזוחאב בויבו םימ יווק לוורש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 26,300.00 מהעברה      
      
      
לכל ,תוילוחהו דוביעה ,בויב תחוש םינפ יופיצ     57.7.030
הקיס" תמגוד םיאתמ םוטיא רמוחב ,קמועה      

 18,000.00   180.00   100.00 "N36 - דרג ר"מ   
      
את ךותב הטסורינמ םלוס תנקתהו הקפסא     57.7.034
םיקוזיח ,םינשי הדירי יבלש קוריפ ללוכ ,םייק      
םיעבונה םיישק לע תורבגתהו הפצרלו תוריקל      

 65,000.00   650.00   100.00 .םייקה אתב םיכפש תמירזמ רטמ   
      
החושב תולטובמ תואיציו תוסינכ תמיתס     57.7.081

  1,140.00   380.00     3.00 'פמוק תמייק  
      
לכב םייק וק לע החוש תינב רובע תפסות     57.7.082
תוברל בויב ימ םימרוז וב רטוק לכבו קמוע      
תפצה תעינמל םישורדה םירדסהה לכ עוציב      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .הדובעה ןמזב החושה 'חי   
      
קמוע לכב תמייק החוש תפלחה רובע תפסות     57.7.083
תוברל בויב ימ םימרוז ובש וק לע רטוק לכבו      
תפצה תעינמל םישורדה םירדסהה לכ עוציב      

  2,500.00 2,500.00     1.00 הדובעה ןמזב החושה 'חי   
      
חיט ,ןויקנ תוברל תמייק בויב תחוש םוקיש     57.7.084
שדח )קי'צנב( לעתמו םירפת םוטיא ,החושב      

126,000.00 2,100.00    60.00 'פמוק דחוימה טרפמה תויחנהל םאתהב  
      
אתל 004D גוסמ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמ     57.7.106

 50,000.00 1,000.00    50.00 םייקה תפלחה ללוכ םייק הרקב 'חי   
      
לכב תמייק החושל בויב וק רוביח רובע תפסות     57.7.120
תביצח ,החושה יוליג ,הריפח ללוכ ,קמוע      
דוביע יונש .וקה רוביח רחאל ונוטיבו חתפה      

  2,800.00   700.00     4.00 .שרדנה פ"ע המיטאו יוסיכ ,ימינפ 'חי   
      
יפל החושב ןקתומ מ"מ 061 רטוקב ימינפ לפמ     57.7.139

  1,000.00   500.00     2.00 .קמוע לכב טרפ 'חי   
      
יפל החושב ןקתומ מ"מ 002 רטוקב ימינפ לפמ     57.7.143

  1,200.00   600.00     2.00 .קמוע לכב טרפ 'חי   
295,940.00 בויב ינקתמ 7.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

8,807,380.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס  
קובץ: 770-6401   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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06/06/2017
דף מס':     014 2.ג זרכמ - םילשורי ןוירוג ןב - הזוחאב בויבו םימ יווק לוורש

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

)ת ו י מ ו י ( י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
ם ד א  ח כ  ת ד ו ב ע  1.06 ק ר פ  ת ת       
      
תועש לע ססבתי י'גרה תודובעל םולשתה      
ורשואי תועשה .לעופב ועקשויש וטנ הדובע      
יגיצנ רושיאו הדובע ןמויב םושירל ףופכב      
.ןימזמה      
      

  2,400.00    60.00    40.00 יעוצקמ לעופ תדובע ע"ש  60.1.001
      

  2,000.00    50.00    40.00 יעוצקמ יתלב לעופ תדובע ע"ש  60.1.002
      
תחנהו ךןתירל )םישנא 2( יעוצקמ תווצ תדובע     60.1.003

 12,000.00   240.00    50.00 תודורטקלאו תכתר ללוכ תורוניצ ע"ש   
      
,םילכ תורל )םישנא 2( יעוצקמ העיבצ תווצ     60.1.004

 19,000.00   380.00    50.00 תוחיטב יעצמאו םיעבצ ע"ש   
 35,400.00 םדא חכ תדובע 1.06 כ"הס  

      
י ס ד נ ה  י נ כ מ  ד ו י צ  ת ד ו ב ע  2.06 ק ר פ  ת ת       
      
תועש לע ססבתי י'גרה תודובעל םולשתה      
ורשואי תועשה .לעופב ועקשויש וטנ הדובע      
יגיצנ רושיאו הדובע ןמויב םושירל ףופכב      
.ןימזמה      
      

  4,900.00   140.00    35.00 ק"מ 51 הניכר תיאשמ תדובע ע"ש  60.2.001
      

  5,250.00   150.00    35.00 ליבקמ וא 4BCJ ןורפחמ תדובע ע"ש  60.2.002
      
וא "טקבוב" גוסמ ינפוא ןורפחמ ינימ תדובע     60.2.003

  4,550.00   130.00    35.00 ליבקמ ע"ש   
      
הטלפ / "גמוב" ןטק ינדי שבכמ תדבע     60.2.004

  2,800.00    80.00    35.00 ליבקמ וא תינויצרביו ע"ש   
      

  2,800.00    80.00    35.00 ליעפמ ללוכ )וגנוק( ילמשח שיטפ תדובע ע"ש  60.2.005
      
החטבאה יעצמא לכ תא תללוכה ץח תלגע     60.2.006
ןווכמו )םירורמת ,םיבהבהמ ,םיסנפ ,םיסונוק(      
ןימזמה תושרל דעוימ הז ףיעס.השרומ העונת      
רובגת שקבי םהב םידחוימ םירקמלו דבלב      

 27,000.00 1,800.00    15.00 ומיע תורומשה תוביסמ ,ץח תלגע לש ףסונ ע"י   
 47,300.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע 2.06 כ"הס  

      
      
      
      
      

 82,700.00 )תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס  

קובץ: 770-6401   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הננער

"הננער ימ"
הזוחא בוחרב בויבו םימ תוכרעמ גורדש

םילשורי בוחר דעו ןוירוג ןב בוחרמ
 

06/06/2017 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     015 2.ג זרכמ - םילשורי ןוירוג ןב - הזוחאב בויבו םימ יווק לוורש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

חותיפ - םישיבכ 15 קרפ    
   

                138,725.00 קוריפו הנכה תודובע 1.15 קרפ תת   
   

   138,725.00 חותיפ - םישיבכ 15 כ"הס               
   
בויבו םימ תודובע 75 קרפ    
   

              5,535,750.00 םימ תקפסא יוק 1.75 קרפ תת   
   

                710,950.00 םימל םירזיבאו םינקתמ 4.75 קרפ תת   
   

              2,264,740.00 בויב יוק 6.75 קרפ תת   
   

                295,940.00 בויב ינקתמ 7.75 קרפ תת   
   

 8,807,380.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס               
   
)תוימוי( י'גר תודובע 06 קרפ    
   

                 35,400.00 םדא חכ תדובע 1.06 קרפ תת   
   

                 47,300.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע 2.06 קרפ תת   
   

    82,700.00 )תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

 9,028,805.00  יללכ כ"הס  
  1,534,896.85 מ"עמ %71  
 10,563,701.85 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 770-6401 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


