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א 51 + 51 הרוח
 

16/01/2023
 

דף מס':     001
'א עוציב בלש 10 הנבמ
הרואתו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת ו  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0117
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      

12,698.400   38.480 330.000 .120.1.80 ףיעס 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      
      
ןיבה טרפמב 20.90.30.80 ףיעס יפל עוציב      
.טרפ יפלו ידרשמ      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.0168
06 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

22,449       1,069.000 21.000 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.0171
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

44,192.460 1,699.710 26.000 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.01.0174
ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס 001      

 2,020.410 2,020.410 1.000 'פמוק .984 י"ת יפל 521B גוסמ  
      
י"חח רובע ןוטב תוחמוג      

81,360.270 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חורה 15+15א   .../002 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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16/01/2023
 

דף מס':     002
'א עוציב בלש 10 הנבמ
הרואתו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

81,360.270 מהעברה      
      
      
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     08.01.0234
052 ינוציח הבוגו מ"ס 04X08 םינפ תודימב      

158,746.500 1,443.150 110.000 'פמוק 132.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
יולימו הביצח וא/ו הריפח תודובע      
      
קדוהמ יולימ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
הנבמ יטרפל םאתהב תובכשב      
טרפמב 15 קרפו פ"צש/הכרדמ/שיבכה      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,יללכה      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
ינפ תרזחה ,קודיה ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
וא/ו הריפח יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      
.הביצח      
      
ןיבה טרפמב 30.20.80 ףיעס יפל עוציב      
.טרפ יפלו ידרשמ      
      
יקפוא חודיק      
      
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      
      
      
      
      

240,106.770 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חורה 15+15א   .../003 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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16/01/2023
 

דף מס':     003
'א עוציב בלש 10 הנבמ
הרואתו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

240,106.770 מהעברה      
      
      
ד"חי 4-3 -ל םינומ ןוראל הרוקמ ןוטב תחמוג     08.01.0900
052 הבוגב ,04/761 תודימב י"חח רובע      

290,500       3,500.000 83.000 'פמוק 132.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ,מ"ס  
530,606.770 1.8 קרפ 10.80 כ"הס  

      
7.8 ק ר פ  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה לע ,י"חח      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
.הדיחי      
      
י"חח תודובע      
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצחו הריפח     08.07.0036
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      

73,116         40.620 1,800 .רוניצ אלל ריחמה תחא הבכשב םיחנומ 6" רטמ   
      
רליפ( למשח תרבח רובע הרוקמ ןוטב תחמוג     08.07.0057
,מ"ס 08 םינפ  בחור :תודימב )לופכ םינומ      
,מ"ס  522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג      
,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס  04 קמוע      

31,749.300 1,443.150 22.000 'פמוק . סוליפו סוסיב  
      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.07.0060
הבוג מ"ס 061 םינפ בחור : תודימב למשח      
קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      
סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 05      

13,576.300 2,715.260 5.000 'פמוק .סוליפו  
      
      
      
      

118,441.600 70.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חורה 15+15א   .../004 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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16/01/2023
 

דף מס':     004
'א עוציב בלש 10 הנבמ
הרואתו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

118,441.600 מהעברה      
      
      
דיחי םינומ רליפל הרוקמ ןוטב תחמוג     08.07.0063
ללוכ  הבוג מ"ס  08 םינפ בחור : תודימב      
04 קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ(      

14,217.700 1,421.770 10.000 'פמוק .סוליפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס  
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.07.0090
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      

23,076         12.820 1,800 .טרפ יפל 70.30.80 ףיעס  80 רטמ   
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.07.0093
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      

 8,976         14.960 600.000 .טרפ יפל 70.30.80 ףיעס 80 רטמ   
      
םויס  לש יעקרק לע  אמייק  רב ןומיס עוצב     08.07.0096
)םילוורשה( םייעקרק תתה םירבעמה תווצק      
טרפמ יפל ק"תת לבכ וא י"חח רובע ונכוהש      
עוציב יטרפ יפלו  30.90.30.80 ףיעס 80      
םויס תווצק לש תוטנידרואוקה ןויצ ללוכ      

 1,662.250  332.450 5.000 'פמוק .תודע תינכותב ךמסומ דדומ י"ע תרנצה  
      
לוח יולימ רובע הביצח וא'ו הריפחל תפסות     08.07.0099
רקובמ קודיה םע הלעת בחור לכל יקנ תונויד      
יפל היוור הבטרהב תרשואמ הדבעמ י"ע      
םישיבכ תייצח רוזאב חקפמה תויחנה      
הנתומ 89% לש תופיפצל דע ,תוכרדמו      

34,632         19.240 1,800 .בתכב חוקיפה רושיאב רטמ   
      
תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.07.0102
קוחב שרדנכ י"חח לש ךומנ חתמ ילבכ םע      
שושיג תריפח ,ןוטב ,םילוורש ללוכ למשחה      
עוצב 'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועל תינדי      

 1,897.450  379.490 5.000 'פמוק .טרפ יפל לכה תוימרתו תוינכמ תונגה  
7.8 קרפ 70.80 כ"הס       202,903  

      
      
      

קובץ: חורה 15+15א   .../005 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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16/01/2023
 

דף מס':     005
'א עוציב בלש 10 הנבמ
הרואתו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

8.8 ק ר פ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיישאר םיריצ -קזבל תרושקת תודובע      
לש םיטרדנטס יפל תיפצת ללוכ םיינשמו      
תויתשת יוניבל קזב טרפמ האר קזב תרבח      
טרפמ ןכו 1801 דע 0701 םיקרפ תרושקתו      
.תידרשמ ןיבה הדעוה לש 80      
      
,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה ,הנקתה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.קזב תרבח      
      
םואתה ,יחרכה עוציב לע קזב לש רישי חוקפ      
ימי ןיגב םולשת תוברל ןלבקה תוירחאב      
.הדיחי יריחמב לולכ שרדי םא חוקפה      
      
וניאו  יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.קזב לש ינכטה טרפמב ןייוצמהמ ערוג      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אללו םיידיב      
.םיידי תריפח וא הביצח      
      
011 רטוקב םינק 4 דע תחנהל הלעת תריפח     08.08.0036
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      

103,896         57.720 1,800 .עוצב טרפ יפלו רטמ   
      
2 ב רובע 6X2" רטוקב חישק CVP לוורש     08.08.0902

176,400         98.000 1,800 .הייצחל רטמ   
8.8 קרפ 80.80 כ"הס       280,296  

      
      
      
      
      

1,013,805.770 הרואתו למשח תודובע 80 כ"הס  
קובץ: חורה 15+15א   .../006 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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16/01/2023
 

דף מס':     006
'א עוציב בלש 10 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
52/02 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.01.0470
תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס      

            75.000 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ רטמ        
      
מ"ס 0.1 לש הזפ םע םוחית הפש ןבא     40.01.0556
םירסייפס םע  מ"ס 001/52/02 תודימב      
לש שירח םגד תמגודכ תואפב ןטק םוטיקו      

100,200         75.000 1,336 .ע"ש וא ןייטשרקא רטמ   
      
81/04/05 תודימב  תודימב בכרל הילע ןבא     40.01.0560
שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע      

79,375        125.000 635.000 ע"ש וא ןייטשרקא לש רטמ   
      
ללוכ 03-ב ןוטבמ העונת יא  הצק שאר     40.01.0570
ןליתאילופ תועירי ןויזה רודיסו הקפסא      
יא סוידר .ןוטבה ינפ תקלחהו ,תחתמ      

 7,835.100  373.100 21.000 .'מ 5.1 ילמיסקמ 'חי   
      
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     40.01.0650
תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה .מ"ס 32/001/32      

33,750         75.000 450.000 .ןוטב רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.01.0700

 1,645.600   48.400 34.000 .ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה .רופא רטמ   
222,805.700 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

222,805.700 רתאה חותיפ 04 כ"הס  
קובץ: חורה 15+15א   .../007 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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דף מס':     007
'א עוציב בלש 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 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.01.0025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

658,126.400    3.700 177,872 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
ללוכ הנתשמ יבועב ןיוזמ ןוטב יחטשמ קוריפ     51.01.0090

 9,928        124.100 80.000 .חטשהמ תלוספה קוליס ר"מ   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.01.0110

 2,730          7.000 390.000 .קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      

 1,440         12.000 120.000 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  51.01.0130
      
תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     51.01.0150

 3,384         14.100 240.000 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.01.0330

 3,000         15.000 200.000 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
לעב מ"נחב( MSLC ןוטבמ  והשלכ יולימ     51.01.0405
ףיעס .ב"ויכו םיללחב ,תולעתב )הובג קזוח      

240,300        267.000 900.000 .הדבעמ תוקידב ללוכ הז ק"מ   
      
קיר ,וקלחב וא תומלשב לק הנבמ תסירה     51.01.0900
וא/ו ןוטב יחטשמ תסירה תוברל ,הלוכתמ      
001 דעו ר"מ 05 לעמ ללוכ חטשב ,תודוסי      
םינושה םהיגוסל תורדג קוריפ ללוכ ר"מ      
רושיאב ל"נה לכ - )'וכו תירוכסיא ,תשר(      

1,085,000        155.000 7,000 .בתכב חקפמה ר"מ   
2,003,908.400 קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
יופינ ,ןוימ רחאל קר רשואי תלוספ יוניפ      
םירדלוב רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו      
,שרדנ םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו      
דדומ י"ע התדידמו דרפנב תלוספה םוריע      
.יוניפה ינפל זוחמה רושיא תלבקו רתאה      
.ק"מב םולשתהו הדידמה      
      

20.15.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: חורה 15+15א   .../008 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה 
 
 

16/01/2023
 

דף מס':     008
'א עוציב בלש 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
יוניש וא תריגס תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ      
      
םינוש םיגוסמ תלוספ יוניפו הסמעה הריפח     51.02.0005

192,420         21.380 9,000 .רשואמ הכיפש רתאל ק"מ   
      
רפע יפדועמ תלוספה תדרפהו יופינ ןוימ     51.02.0010
םא םיידי תדובע תוברל ,םינבאו םירדלוב      
יוניפו הסמעה דרפנב תלוספה םוריע ,שרדנ      
קר רשואי םולשת .רשואמ הכיפש רתאל      
רתאה דדומ י"ע םורעמה תדידמ רחאל      

240,480         26.720 9,000 .יוניפה ינפל זוחמה רושיא תלבקו ק"מ   
      
גוס לכמ תלוספ תנמטה ןיגב הרגא תפסות     51.02.0012
הנמטה רובע םלושי אל . הנמטמב אוהש      
תנגהל דרשמה י"ע רשואמ וניאש םוקמב      

630,000         70.000 9,000 .תימוקמה תושרהו הביבסה ק"מ   
      

1,068,856         23.000 46,472 עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח ק"מ  51.02.0070
      

23,355         27.000 865.000 .גוס לכמ תולעתל הביצח וא/ו הריפח ק"מ  51.02.0140
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

138,839.400    2.700 51,422 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     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      

338,331         21.000 16,111 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי .מ"ס 02 ק"מ   
2,632,281.400 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: חורה 15+15א   .../009 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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16/01/2023
 

דף מס':     009
'א עוציב בלש 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

1,098,000        122.000 9,000 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.03.0110
רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      
תוברל .)קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה      
דרשמה י"ע רשואמה לעפממ רזחוממ רמוח      

741,180         60.000 12,353 .הביבסה תנגהל ק"מ   
אבומ יולימו םיעצמ 30.15 כ"הס       1,839,180  

      
ת ו ר ו ו כ ו  ן ו י ר ש  ת ו ע י ר י   40.15 ק ר פ  ת ת       
      
יולימב מ"ס01 הבוגב בווואג/אתואג תרווכ     51.04.0060

68,376         66.000 1,036 02-ב ןוטב ר"מ   
תורווכו ןוירש תועירי  40.15 כ"הס       68,376  

      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע   60.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0036

48,468        403.900 120.000 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0116

757,094.800  732.200 1,034 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0196

407,427       1,216.200 335.000 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב  5 גרד רטמ   
      
001 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0256

98,418       1,640.300 60.000 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב 5 גרד מ"ס רטמ   
      
ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.06.0420
תורונצ רובע ע"ש וא ןייטשרקא לש רוצייה      

40,620.800   35.200 1,154 .מ"ס 06 דע 04 םירטקב רטמ   
      
ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.06.0424
תורונצ רובע ע"ש וא ןייטשרקא לש רוצייה      

29,781.500   88.900 335.000 .מ"ס  08 רטוקב רטמ   
      
      

1,381,810.100 60.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חורה 15+15א   .../010 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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16/01/2023
 

דף מס':     010
'א עוציב בלש 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,381,810.100 מהעברה      
      
      
ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.06.0428
תורונצ רובע ע"ש וא ןייטשרקא לש רוצייה      

 7,446        124.100 60.000 .מ"ס 001 רטוקב רטמ   
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0528
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

173,600       5,600.000 31.000 'פמוק .'מ 57.1  
      
,מ"ס  041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0560
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דע 'מ 57.1  לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

101,250       6,750.000 15.000 'פמוק .'מ 52.2  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0592
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

79,100       11,300.000 7.000 'פמוק .'מ 57.2  
      
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     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      

66,391.800 1,952.700 34.000 .984 י"ת 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.06.0668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

64,071.800 1,686.100 38.000 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      

11,088        184.800 60.000 .)פאר - פיר( זוקינל ןבא ףוציר ר"מ  51.06.0820
      
ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     51.06.0828
תדלפ ללוכ.תוינכתב טרופמל םאתהב ןייוזמ      

 8,295       1,382.500 6.000 .ןויז ק"מ   
1,893,052.700 זוקינו לועית תודובע  60.15 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: חורה 15+15א   .../011 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה 
 
 

16/01/2023
 

דף מס':     011
'א עוציב בלש 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ר ז י ב א ו  ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  90.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.09.0030

 9,058.400  174.200 52.000 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.09.0040

10,569        135.500 78.000 .דומע אלל 'חי   
      
דע 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0050
יפל הדידמ( .םותכ/בוהצ/ןבל עבצב ,מ"ס 51      

 5,379.400    2.600 2,069 .)וטנ העיבצ רטמ   
      
מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.09.0060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52 דע      

 1,552         19.400 80.000 .)וטנ העיבצ ר"מ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.09.0070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

 4,532         22.000 206.000 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

   216.600   36.100 6.000 .לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.09.0090
      

12,966.800    4.400 2,947 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.09.0110
      
ע"ווש וא ילרוא םגד לגר יכלוהל הנגה הקעמ     51.09.0138

66,825        225.000 297.000 .תימוקמה תושרה תריחב פ"ע רטמ   
111,099.200 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 90.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8,547,897.700 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  
קובץ: חורה 15+15א   .../012 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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דף מס':     012
'א עוציב בלש 10 הנבמ
טלפסא תודובע 25 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  10.25 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס י מ ב       
      
סג טגרגא םע מ"ס 7 יבועב 52 צ"את     52.01.0130

600,104.700   41.700 14,391 .01-86GP      ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     52.01.0180

716,474         29.000 24,706 .01-07GP      ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     52.01.0200

58,280.300   35.300 1,651 .01-07GP        ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
תוכרדמו תועסימב תויטלפסא תובכש 10.25 כ"הס       1,374,859  

      
ת ו נ ו ש  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.02.0010

42,171.200    1.600 26,357 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      
שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.02.0040

 1,320         22.000 60.000 .רוסינ ללוכ רטמ   
43,491.200 תונוש 20.25 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,418,350.200 טלפסא תודובע 25 כ"הס  

קובץ: חורה 15+15א   .../013 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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דף מס':     013
'א עוציב בלש 10 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 ק ר פ       
      
ם י מ  י נ ק ת מ ו  ם י מ  י ו ו ק  10.75 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      
      
םיללוכ גוס לכמ םימ יווק תחנהו הקפסא      
הביצח וא\ו םיינכמ םילכב הביצח וא\ו הריפח      
םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
,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      
      
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      
      
      
      
      
      

10.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: חורה 15+15א   .../014 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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16/01/2023
 

דף מס':     014
'א עוציב בלש 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
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      
      
ריחמ הזוח\זרכמ 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      
תרנצה ןיב רוביח ,דיגאת\תימוקמה      
ן'זויפורטקלא וא/ו םינפ ךותיר תועצמאב      
תדועת לעב ןלבק תועצמאב עוציב ,דבלב      
הז גוסמ תרנצ תנקתהל הכמסה      
      
טוח םע ןומיס טרס :םדוק ףיעסל ךשמה      
טרסה לש הילע ,םימ בותיכו הטסורינ\יתכתמ      
תקידב ,הרוגס למשח תספוק ,ףוגמ את ךותב      
.רותיאל רישכמ תועצמאב תופיצר      
      
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      
      
.יטרדנטסה טרפה יפל ויהי םירזיבא יאת      
וא\ו 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 הכרדמ\שיבכה      
.שיבכ תחיתפ לש הרקמב הכרדמ\שיבכה      
      
      
      

10.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: חורה 15+15א   .../015 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
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16/01/2023
 

דף מס':     015
'א עוציב בלש 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
החטבא ,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמו      
.'וכו תרבגומ      
      
בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ      
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ      
ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל ,01      
םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע ,ילמשח      
.םינוש םירטקב קמוע לכב עקרקב      
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0168
ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל ,01      
םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע ,ילמשח      

86,437        141.700 610.000 .מ"מ 011 רטוקב קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0172
ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל ,01      
םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע ,ילמשח      

306,300        204.200 1,500 .מ"מ 061 רטוקב קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0194
ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל ,21      
םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע ,ילמשח      

118,515.500  124.100 955.000 .מ"מ 36 רטוקב קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.01.0306
הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
קמוע לכבו רטוק לכב םימ תרנצ תחנה ךרוצל      
ינפל בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו      
רזוח יולימו הנבמה רוזחש תוברל החיתפה      

19,152        239.400 80.000 .הכרדמ וא\ו שיבכה הנבמל דע MSLC -ב רטמ   
      
םיפוגמ      
      
יופיצ םע ,'מטא 61 לש הדובע ץחלל ףוגמ      
םינגוא תוברל יסקופא ינוציח יופיצו םינפ      
םיידגנ      
      

 1,733.600  866.800 2.000 'פמוק 2" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0314
      

532,138.100 10.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חורה 15+15א   .../016 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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16/01/2023
 

דף מס':     016
'א עוציב בלש 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

532,138.100 מהעברה      
      
      

 5,591.400 1,863.800 3.000 'פמוק 3" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0316
      

10,872.500 2,174.500 5.000 'פמוק 4" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0318
      

38,525.200 2,751.800 14.000 'פמוק 6" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0320
      
דדוב 3" רטוקב שא יוביכ טנרדיהל 'א בלש     57.01.0396
םע םויס תוברל 4" רטוקב יתשורח ףיקז םע      
םאתהב הריבשה ןקתמ ינפל רוויע ןגוא      

20,493.900  975.900 21.000 'פמוק .טרפל  
      
דדוב 3" רטוקב שא יוביכ טנרדיהל 'ב בלש     57.01.0398
ןקתמ תוברל 4" רטוקב יתשורח ףיקז םע      
רוביחו ךרוצה פ"ע הבוג תמאתה ,הריבשה      

44,740.500 2,130.500 21.000 'פמוק .טרפל םאתהב םייק ףיקזל  
      
םע *2 3" לופכ שא יוביכ טנרדיהל 'א בלש     57.01.0400
ןגוא םע םויס תוברל 6" רטוקב יתשורח ףיקז      

 1,242.600 1,242.600 1.000 'פמוק טרפל םאתהב הריבשה ןקתמ ינפל רוויע  
      
3" שאר םע לופכ שא יוביכ טנרדיהל 'ב בלש     57.01.0401
ןקתמ תוברל 6" רטוקב יתשורח ףיקז םע *2      
רוביחו ךרוצה פ"ע הבוג תמאתה ,הריבש      

 2,574       2,574.000 1.000 'פמוק טרפל םאתהב םייק ףיקזל  
      
זרב לע תנקתומ 3 רוד המודא הפיכ זראמ     57.01.0405
ללוכ הנגה הסכמ םע)טנרדיה( שא יוביכ      

13,800        600.000 23.000 חתפמ 'חי   
      
אתל הרידח תוברל 3" רטוקב זוקינ תדוקנ     57.01.0408
ףדמ םותסשו הרידחה רחאל םוטיא ,זוקינ      

 1,172.100  390.700 3.000 'פמוק טרפ יפל רונצה הצקב  
      
םירזיבאל םיאת      
      
      
      
      
      
      
      

671,150.300 10.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חורה 15+15א   .../017 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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דף מס':     017
'א עוציב בלש 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

671,150.300 מהעברה      
      
      
רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0422
תימורט הרקת תוברל קמוע לכב מ"ס 001      
ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל      
חתפ םע "521B 33-למרכ" םגד תמגוד      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      
םש ,למס לולכיש דיגאת \ תושרה      

59,642.400 2,485.100 24.000 .ץצח תפצרו תכרעמה םש,דיגאת\תושרה 'חי   
      
םייק וקל שדח וק תורבחתה      
      
וקל רוביח ,םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח      
לכ ללוכ םייתשורח םירזיבא תועצמאב םייקה      
םירזיבא ,תודובע ,הריפח( תוולנה תודובעה      
)רוביחה עוציבל םישרדנה      
      
4" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0454

 1,630       1,630.000 1.000 'פמוק 4" -6" רטוקב והשלכ גוסמ םייק וקל  
      
6" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0460

 6,348       2,116.000 3.000 'פמוק 6" -8" רטוקב והשלכ גוסמ םייק וקל  
      
שרגמל םימ רוביחל תונכה      
      
הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.0484
יטרדנטסה טרפ יפל )3" ףיקז( 2" רטוקב      
רדג וא\ו ןוטב ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל      
מ"מ002 רטוקב C.V.P לוורש םע םייק      

19,881.600  621.300 32.000 שרדנה םוקמב 'חי   
      
רוביח וא דדוב יתיב רוביח תנכהל תפסות     57.01.0486
ךותב ןליתאילופ רונצמ 2" רטוקב הייקשהל      

 9,939.200  310.600 32.000 ןוטב םע לוורש 'חי   
      
הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.0488
טרפ יפל )4" ףיקז( 4" וא 3" רטוקב      
ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל יטרדנטסה      
רטוקב C.V.P לוורש םע םייק רדג וא\ו ןוטב      

 7,991.100  887.900 9.000 שרדנה םוקמב מ"מ052 'חי   
      
      

776,582.600 10.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חורה 15+15א   .../018 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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דף מס':     018
'א עוציב בלש 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

776,582.600 מהעברה      
      
      
רוביח וא דדוב יתיב רוביח תנכהל תפסות     57.01.0490
ןליתאילופ רונצמ 4" וא 3" רטוקב הייקשהל      

 3,991.500  443.500 9.000 ןוטב םע לוורש ךותב 'חי   
      
הייקשהל רוביח וא לופכ יתיב רוביחל הנכה     57.01.0492
יטרדנטסה טרפ יפל )3" ףיקז( 2*2" רטוקב      
רדג וא\ו ןוטב ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל      
מ"מ 002רטוקב C.V.P לוורש םע םייק      

38,352        799.000 48.000 שרדנה םוקמב 'חי   
      
רוביח וא לופכ יתיב רוביח תנכהל תפסות     57.01.0494
ןליתאילופ רונצמ 2*2" רטוקב הייקשהל      

19,176        399.500 48.000 ןוטב םע לוורש ךותב 'חי   
838,102.100 םימ ינקתמו םימ יווק 10.75 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ב ו י ב  ת ר נ צ  20.75 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 תוכימסבהדובע      
תויושרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו לעמ      
תויושר וא םיפוג םתוא לש חוקיפו      
      
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      
שיבכהנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
יבלש ,הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
םייניב יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא/ו הדירי      
החוש ירבחמ תוברל החונמ יחטשמו      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: חורה 15+15א   .../019 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה 
 
 

16/01/2023
 

דף מס':     019
'א עוציב בלש 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לש הרקמב )הדידמה ינפוא( ףיעסל תפסותב      
ינפמ" הרדגהה םייק שיבכב בויב וק תחנה      
טלפסאה ינפמ איה "עקרקה      
      
לכב ןלבקל םימולשתב לפכ ויהי אלש שגדומ      
ביויב ירוביח לוטיב וא תוירבחתהל עגונה      
תחא 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 תחא 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      
      
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: חורה 15+15א   .../020 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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16/01/2023
 

דף מס':     020
'א עוציב בלש 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמה      
.'וכו תרבגומ החטבא      
      
C.V.P תורוניצ      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0076
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 002      

 4,515        150.500 30.000 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0078
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 002      

121,068        159.300 760.000 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0080
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 002      

212,826.600  177.800 1,197 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0082
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 002      

11,616        193.600 60.000 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0084
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 002      

 6,309        210.300 30.000 'מ 57.3 דעו 62.3-מ קמועב רטמ   
      
ןליתאילופ תורוניצ      
      
תמגודכ E.P.D.H גוסמ ןליתאילופ תורוניצ      
    001 EP )71 גרד-RDS )01 תוברל ע"ש וא  
תפיטעו דופיר ,ךותירה יחפסו תודובעה לכ      
עקרקב םיחנומ , רזוח יולימו לוח      
      
002 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0166
דעו 62.2-מ קמועב עקרקב םיחנומ,מ"מ      

13,518        225.300 60.000 'מ 57.2 רטמ   
      
      
      
      
      

369,852.600 20.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חורה 15+15א   .../021 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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דף מס':     021
'א עוציב בלש 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

369,852.600 מהעברה      
      
      
תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.02.0312
הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
לכבו רטוק לכב בויב תרנצ תחנה ךרוצל      
בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו קמוע      
יולימו .הנבמה רוזחש תוברל החיתפה ינפל      

70,000        350.000 200.000 .ןוילעה רטמב MSLC ב רזוח רטמ   
      
בויבל הרקב תוחוש      
      
תיתחתו תוימורט תוילוחמ םילוגע הרקב יאת      
תיטילונומ הקיציב תרצוימ      
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0326
הרקת תוברל רטמ 57.1 דעו 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

 3,461       3,461.000 1.000 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש,למס 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0327
הרקת תוברל רטמ 52.2 דעו 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
55 למרכ וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

136,689       3,905.400 35.000 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש,למס 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0328
הרקת תוברל רטמ 57.2 דעו 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
55למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

219,237.200 4,216.100 52.000 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש,למס 'חי   
      
      
      

799,239.800 20.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חורה 15+15א   .../022 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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דף מס':     022
'א עוציב בלש 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

799,239.800 מהעברה      
      
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0330
הרקת תוברל רטמ 52.3 דעו 67.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

36,924.800 4,615.600 8.000 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש,למס 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0331
הרקת תוברל רטמ 57.3 דעו 62.3-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

 5,059.100 5,059.100 1.000 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש,למס 'חי   
      
ןוטב תוחושל םיסכמו תורקת      
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0478
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד      

64,046.400  727.800 88.000 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0480
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד      

 6,550.200  727.800 9.000 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
לכבו רטוק לכב לוגע הרקב אתל תפסות     57.02.0484
דע ןורחא ןוילע רטמ יולימ רובע קמוע      
טרפה יפל MSLC ב שיבכ\הכרדמל      

50,688        528.000 96.000 .יטרדנטסה 'חי   
      
תוחושל םילפמ      
      
םיחפס ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ לפמ עוציב      
םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה לכו      
      
      

962,508.300 20.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חורה 15+15א   .../023 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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דף מס':     023
'א עוציב בלש 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

962,508.300 מהעברה      
      
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0496
קמוע לכבו מ"מ 061 רטוקב בויבל ינוציח      

13,892.400  771.800 18.000 טרפל םאתהב 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0498
קמוע לכבו מ"מ 002 רטוקב בויבל ינוציח      

 2,663.700  887.900 3.000 טרפל םאתהב 'חי   
      
תומייק תוחושל בויב יוקו תורוניצ רוביח      
      
אתל מ"מ 002 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.02.0510
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס ,      

10,654.800  887.900 12.000 .הרקב אתל יטרדנטסה טרפ 'חי   
      
יולימ רובע םייק הרקב אתל רוביחל תפסות     57.02.0522
הנבמל דע ןוילעה רטמ לש MSLC ב רזוח      
טרפל םאתהב הכרדמה ואו שיבכה      

 3,088.800  237.600 13.000 הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
לכב הרקב את תמקה רובע ריחמ תפסות     57.02.0524
רטוק לכבו םייק בויב וק לע קמוע לכבו רטוק      
תנקתהל שרדנה לכ תוברל קמוע לכבו      
לכ ,תואיציו תוסינכה לכב החוש ירבחמ      
,בויבה תמירז תינמז הקספהל שררדנה      
רודיס ,תויתרגש אל תועשב הדובע      
טרפל םאתהב לכה )דוביע( םילעתמה      

 4,368.400 1,092.100 4.000 .הרקב אתל יטרדנטס 'חי   
      
יס יו יפ רוניצמ בויבל שרגמ רוביחל הנכה     57.02.0530
    8NS לכבו מ"מ 061 רטוקב 488 י"ת יפל  
יו יפ קקפב רוניצה הצק תריגס תוברל קמוע      
ריקל תחתמ וא ךרד רבעמ ,יס      

188,936        167.200 1,130 ואדיו םוליצל םירודיסהו תונכההלכורדג\ןוטב רטמ   
1,186,112.400 םירזיבאו בויב תרנצ 20.75 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: חורה 15+15א   .../024 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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דף מס':     024
'א עוציב בלש 10 הנבמ
בויבו םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  90.75 ק ר פ  ת ת       
      
ב יולימ , קמוע לכבו רטוק לכב תוחוש לוטיב     57.09.0070
    MSLC הנבמל דעו אתה תיתחתמ  
קוריפ ,אתה ףקיהבו טלפסא תיתחת/שיבכה      
רחא קלח לכ וא הסכמהו הרקת ,תוילוח      
רשואמ םוקמל קחרמ לכלתלוספה קוליסו      
קוריפ ללוכ ףיעסה ,שרדייו הדימב( .קוחכ      
ללחה יולימ תיתחתה תוברל ואולמב אתה      

 3,372        843.000 4.000 .)ליעל ןייוצש יפכ קוליסו 'חי   
      
רטוק לכב ,גוס לכמ רוניצ לש םיעטקב קוריפ     57.09.0170
קחרמ לכל רמוחה קוליס תוברל קמוע לכבו      
תרחא הארוה יפל וא\ו קולחכ רשואמ םוקמלו      
הנתומ םולשתהו עוציבה( דיגאת\ תושר לש      
ןמויב םושיר ךות חקפמה רושיאבו השירדב      

 7,500         62.500 120.000 .)הדובע רטמ   
      
רטוק לכב םייק תרוקב את לש אלמ םוקיש     57.09.0510
יוניפ ,אתה יוקינ ללוכ 'מ 0.2 דע קמועב      
,אתב רחא רמוח לכ וא ץצח ,לוח ,תלוספ      
וקה הלעמב םיכפשה תביאש ,אתה תפיטש      
שומיש ,שביב הדובעה עוציב רשפאלתנמ לע      
תטיקנ ,את ךותב הדובעל ןוגימ יעצמאב      
ןוקית ,םיטרפמב טרופמכ תוחיטב יעצמא      
אבה ףיעסב טוריפ ךשמה האר ,םידוביע      

 3,461.100 1,153.700 3.000 'פמוק (57.9.511)  
      
מ"ס 04 רטוקב ןיוזמ ןוטב יושע סנולכ     57.09.0920
חודיק ללוכ יולימב תרוקיב את תכימתל      
ימ לע תורבגתה ,'מ 6 דע קמועב םיקמועב      
סנולכ,סנולכה עוציב תעב ויהיו הדימב םוהת      
שאר", הקלח הלוגע תינבת םע עצובי      
טלפמוק לכה, , את תנקתהל סיסב-"סנולכ      

34,000        680.000 50.000 תוינכתב טרופמכ רטמ   
48,333.100 תונוש 90.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

2,072,547.600 בויבו םימ יווק 75 כ"הס  

13,275,406.970 'א עוציב בלש כ"הס
קובץ: חורה 15+15א   .../025 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה 
 
 

16/01/2023
 

דף מס':     025
םישרגמ רפע תודובע 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 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      

977,500         23.000 42,500 עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח ק"מ  51.02.0070
      
םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה     51.02.0200

363,546          4.500 80,788 .קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב ק"מ   
רפע תודובע 20.15 כ"הס       1,341,046  

      
א ב ו מ  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
קחורמה םוקמב וא רתאב ימוקמ רפעמ יולימ     51.03.0140
הזוח תרגסמב רפחנש ,ונממ מ"ק 51 דע      
02 לש 'סקמ יבועב תובכשב רזופמ ,רחא      
תגרד לכל רקובמ קודיהב קודיהה רחאל מ"ס      
15 קרפ יללכה טרפמה יפל תשרדנ תופיפצ      
,יולימה ירוזאל הלבוה ,הסמעה ללוכ ריחמה(      

1,385,776         16.000 86,611 . )קודיהו רוזיפ ק"מ   
      
רמוחב לופיט רובע 041.3.15 ףיעסל תפסות     51.03.0999
שומיש ךרוצל ,רתאל ץוחמ אבומ בוצח/רופח      
ינפל יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ רזוח      
תדרפה ,הסירג ,הדובעה רתאל ותסמעה      
,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
ק"מ יפל םלושי .דחוימה טרפמה תשירדל וא      

558,640.950    6.450 86,611 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ   
1,944,416.950 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3,285,462.950 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  

3,285,462.950 םישרגמ רפע תודובע כ"הס
קובץ: חורה 15+15א   .../026 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה 
 
 

16/01/2023
 

דף מס':     026
ישאר בויב ףסאמ 50 הנבמ
םירזיבאו בויב תרנצ 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ז י ב א ו  ב ו י ב  ת ר נ צ  20 ק ר פ       
      
0.2 קרפ תת      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     02.0096
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 052      

24,200        193.600 125.000 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     02.0098
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 052      

78,552        218.200 360.000 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     02.0100
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 052      

30,082        231.400 130.000 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     02.0102
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 052      

12,450        249.000 50.000 'מ 57.3 דעו 62.3-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     02.0104
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 052      

 8,421        280.700 30.000 'מ 52.4 דעו 67.3-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     02.0106
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 052      

18,534        308.900 60.000 'מ 57.4 דעו 62.4-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     02.0108
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ 052      

147,559        359.900 410.000 'מ 52.5 דעו 67.4-מ קמועב רטמ   
      
גוס לכמ בויב תרנצ תחנה ריחמל תפסות     02.0310
קמוע לעמ םיפסונ רטמ 00.1 לכ רובע והש      

32,841         80.100 410.000 רטמ 52.5 רטמ   
      
בויבל הרקב תוחוש      
      
      
      
      
      
      
      

00.20.50 קרפ תתב הרבעהל       352,639
קובץ: חורה 15+15א   .../027 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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16/01/2023
 

דף מס':     027
ישאר בויב ףסאמ 50 הנבמ
םירזיבאו בויב תרנצ 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה           352,639  
      
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     02.0327
הרקת תוברל רטמ 52.2 דעו 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
55 למרכ וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

31,243.200 3,905.400 8.000 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש,למס 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     02.0328
הרקת תוברל רטמ 57.2 דעו 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
55למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

 8,432.200 4,216.100 2.000 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש,למס 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     02.0330
הרקת תוברל רטמ 52.3 דעו 67.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

27,693.600 4,615.600 6.000 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש,למס 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     02.0331
הרקת תוברל רטמ 57.3 דעו 62.3-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

 5,059.100 5,059.100 1.000 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש,למס 'חי   
      
      
      
      
      
      

425,067.100 00.20.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חורה 15+15א   .../028 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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16/01/2023
 

דף מס':     028
ישאר בויב ףסאמ 50 הנבמ
םירזיבאו בויב תרנצ 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

425,067.100 מהעברה      
      
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     02.0335
הרקת תוברל רטמ 52.4 דעו 67.3-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו פ"ע      

 7,766       7,766.000 1.000 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש,למס 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     02.0336
הרקת תוברל רטמ 57.4 דעו 62.4-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו פ"ע      

 8,609       8,609.000 1.000 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש,למס 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש      
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 081      
יבלש ,)ןוט D004 )04 ןיממ מ"ס 06      
ףיעסב ךשמה ,םירזיבאה לכוםלוס/הכירד      
    57.002.0362  
      
ינש תוברל - 0630.200.75 ףיעסמ ךשמה     02.0362
האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ יחודיק      
"-F019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר וק לש      
גוסמ תוילוח ןיב המיטאו "SC019" וא      
ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
'מ 52.6 דעו 'מ 57.5 לעמ קמועב ,למס ללוכ      

164,507       23,501.000 7.000 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל 'חי   
      
תוימורט תולוגע הרקב תוחושל תפסות     02.0368
יחטשמ רובע מ"ס 081 ימינפ רטוקב ןוטבמ      
הקעמ ,)םיטסדופ( החונמ יחטשמ/םייניב      

15,840       2,640.000 6.000 דרפנב דדמת מ"בלפמ 'חי   
      
      
      
      

621,789.100 00.20.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: חורה 15+15א   .../029 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה 
 
 

16/01/2023
 

דף מס':     029
ישאר בויב ףסאמ 50 הנבמ
םירזיבאו בויב תרנצ 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

621,789.100 מהעברה      
      
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     02.0478
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד      

 7,278        727.800 10.000 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     02.0480
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד      

 5,094.600  727.800 7.000 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     02.0482
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד      

 1,499.500 1,499.500 1.000 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
אתל מ"מ 002 רטוקב שדח בויב וק רוביח     02.0510
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס ,      

   887.900  887.900 1.000 .הרקב אתל יטרדנטסה טרפ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

636,549.100 םירזיבאו בויב תרנצ 20 כ"הס  
קובץ: חורה 15+15א   .../030 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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16/01/2023
 

דף מס':     030
ישאר בויב ףסאמ 50 הנבמ
תונוש 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  80 ק ר פ       
      
0.8 קרפ תת      
      
םוקמל ,רתאב תמייק תלוספ יוניפל בצקה     08.0925
ללוכ ריחמה ,תויושרה י"ע רשואמ ךפש      
, םילטהו תורגא םולשת , הלבוהו הסמעה      
חוור םע הלבק סמ תינובשח דגנכ םולשתה      

198,000         90.000 2,200 01% ינלבק ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוש 80 כ"הס       198,000  

834,549.100 ישאר בויב ףסאמ כ"הס
קובץ: חורה 15+15א   .../031 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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א 51 + 51 הרוח
 

16/01/2023 )זוכיר( 
דף מס':     031

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

'א עוציב בלש 10 הנבמ     
    
הרואתו למשח תודובע 80 קרפ      
    

                             530,606.77 1.8 קרפ 10.80 קרפ תת    
    

                             202,903.00 7.8 קרפ 70.80 קרפ תת    
    

                             280,296.00 8.8 קרפ 80.80 קרפ תת    
    

              1,013,805.77 הרואתו למשח תודובע 80 כ"הס                
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             222,805.70 תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת    
    

                222,805.70 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

                           2,003,908.40 קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                           2,632,281.40 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                           1,839,180.00 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 קרפ תת    
    

                              68,376.00 תורווכו ןוירש תועירי  40.15 קרפ תת    
    

                           1,893,052.70 זוקינו לועית תודובע  60.15 קרפ תת    
    

                             111,099.20 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 90.15 קרפ תת    
    

              8,547,897.70 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                
    
טלפסא תודובע 25 קרפ      
    

                           1,374,859.00 תועסימב תויטלפסא תובכש 10.25 קרפ תת    
תוכרדמו            
    

                              43,491.20 תונוש 20.25 קרפ תת    
    

              1,418,350.20 טלפסא תודובע 25 כ"הס                
 
 
 
 

קובץ: חורה 15+15א   .../032 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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16/01/2023 )זוכיר( 
דף מס':     032

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

בויבו םימ יווק 75 קרפ      
    

                             838,102.10 םימ ינקתמו םימ יווק 10.75 קרפ תת    
    

                           1,186,112.40 םירזיבאו בויב תרנצ 20.75 קרפ תת    
    

                              48,333.10 תונוש 90.75 קרפ תת    
    

              2,072,547.60 בויבו םימ יווק 75 כ"הס                
13,275,406.97 'א עוציב בלש 10 כ"הס                            

    
םישרגמ רפע תודובע 30 הנבמ     
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

                           1,341,046.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                           1,944,416.95 אבומ יולימו םיעצמ 30.15 קרפ תת    
    

              3,285,462.95 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                
 3,285,462.95 םישרגמ רפע תודובע 30 כ"הס                            

    
ישאר בויב ףסאמ 50 הנבמ     
    
םירזיבאו בויב תרנצ 20 קרפ      
    

                636,549.10 םירזיבאו בויב תרנצ 20 כ"הס                
    
תונוש 80 קרפ      
    

                198,000.00 תונוש 80 כ"הס                
   834,549.10 ישאר בויב ףסאמ 50 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: חורה 15+15א   .../033 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה 
 
 

16/01/2023 )זוכיר( 
דף מס':     033

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

'א עוציב בלש 10 הנבמ    
   

              1,013,805.77 הרואתו למשח תודובע 80 קרפ   
   

                222,805.70 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

              8,547,897.70 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

              1,418,350.20 טלפסא תודובע 25 קרפ   
   

              2,072,547.60 בויבו םימ יווק 75 קרפ   
   

13,275,406.97 'א עוציב בלש 10 כ"הס               
   
םישרגמ רפע תודובע 30 הנבמ    
   

              3,285,462.95 חותיפו םישיבכ 15 קרפ   
   

 3,285,462.95 םישרגמ רפע תודובע 30 כ"הס               
   
ישאר בויב ףסאמ 50 הנבמ    
   

                636,549.10 םירזיבאו בויב תרנצ 20 קרפ   
   

                198,000.00 תונוש 80 קרפ   
   

   834,549.10 ישאר בויב ףסאמ 50 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: חורה 15+15א   .../034 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה 
 
 

16/01/2023 )זוכיר( 
דף מס':     034

  
הנבמ ךס  

13,275,406.97 'א עוציב בלש 10 הנבמ  
  

 3,285,462.95 םישרגמ רפע תודובע 30 הנבמ  
  

   834,549.10 ישאר בויב ףסאמ 50 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
17,395,419.02  יללכ כ"הס  

 2,957,221.230 מ"עמ %71  
 20,352,640.250 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: חורה 15+15א 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה


