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2202/73  זרכמ
 

22/08/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     002 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש

..םימוטיאו םינוטב ,סוסיב,הריפח-תוטועפ+םירגוב תכירב 100 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       

      

ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  1.10 ק ר פ  ת ת       

      
,רדסומ רתאל יוניפ+יללכ םיליבש קוריפ     01.1.001
ליצמ תדמע+תוחתלמ הנבמל הדומצ הככסל      
,הכירבה ףקיהב תובלתשמ םינבאו םירודיג      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק 'פמוק םימייק םיבויב  
      
%88 דע תיתשה קודיה י"ע תיתשה דוביע     01.1.030
תבטרה ללוכה , תיסרח רוקממ עקרקל      
+%01-8 תילאמיטפואה תוביטרה יפל תיתשה      
    TPO , עקרקב הבטרההו תיתשה קודיה  
ריבעמ 8 יפל ןנכותי תיראלונארג וא תילוח      
עוציב ללוכה , םיבצינ םינוויכ ינשב יקנע שבכמ      
תיתשה קודיה(, TPO +%6 ךא ל"נכ הבטרה      
רדחל תחתמו תוכירבה חטשל תחתמ עצובי      

  2,920.00     2.50 1,168.00 )ילגנאה רצחהו ןוזיא תורובהו תונוכמ ר"מ   
      
ףושיח רחאל יעבט עקרק ינפ הביצח וא הריפח     01.1.035
תפלחה ינפמ מ"ס 001 קמועל חטשה ינפ      
רתאל יוניפ ללוכ םיהבג תינכות יפל   עקרקה      
הריפחה תולובגמ הגירח שרדנ , רדסומ      
הדובע חטשמ רוציי ךרוצל 'מ 65.1. תננכותמה      
הבכש רוצייו , םירמוח תחנה ללוכה , דבועמ      
הריפח(. הדובעב תושימג תרשפאמה הייקנ      

 91,100.00    50.00 1,822.00 )תוכירבל ביבסמ ללוכ תוכירבה רוזאב ק"מ   
      
ףושיח רחאל יעבט עקרק ינפ הביצח וא הריפח     01.1.040
יפל  עקרק ינפמ מ"ס 005 קמועל חטשה ינפ      
רתאל יוניפ ללוכ )לוחלח רוב (.םיהבג תינכות      

  3,000.00    50.00    60.00 רדסומ ק"מ   

147,020.00 הריפח תודובע 1.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 2022-037   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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22/08/2022

דף מס':     003 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
..םימוטיאו םינוטב ,סוסיב,הריפח-תוטועפ+םירגוב תכירב 100 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.י ו ל י מ  ת ו ד ו ב ע  2.10 ק ר פ  ת ת       

      
מ"ס 02 לש תובכשב 'א עצמב  יולימו הקפסא     01.2.030
תופיפצ יפל עצמה קודיה ללוכה , קודיה רחאל      
%001 ה תקידבל םאתהב הזו , %89 דע      
עצמה הבטרה שרדנ , תובצחמב עצמה רוקמל      
רמוחה רוקמ תקיב רחאל תוביטרה ךרע יפל      
תוינכת יפל ) מ"ס 04 תוכירבל תחתמ(.      

 32,550.00   155.00   210.00 . תופרוצמ ק"מ   
      
תרנצה לכ לע תימוסמוסב  יולימו הקפסא     01.2.040
מ"ס 02ב תרנצה יוסיכל דע תוכירבל תיפקיהה      

 19,550.00   170.00   115.00 .לעמ ק"מ   
      
ללוכ לוחלח רובב היילופ ץצחב  יולימו הקפסא     01.2.050
ריגרג תפיטש תעינמל לעמ תינכטואיג העירי      

  8,000.00   160.00    50.00 .)דרפנב דדמית(קד ק"מ   
      
עקרקל )שלקב( ןבא ירבש תרדחהו הקפסא      01.2.060
רושיי ללוכ ,ןבאה תועיקש תקספהל דע היוור      
הריפח תודובע רחאל הנבמ תיתחת קודיהו      
ביבסמ םיחטשמ(טרפמהו תינכתה פ"ע      

 11,050.00    85.00   130.00 ) תוכירבל ק"מ   

 71,150.00 .יולימ תודובע 2.10 כ"הס  

218,170.00 הריפח תודובע 10 כ"הס  

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  2.20 ק ר פ  ת ת       

      
: תורעה      
םשרנ םא אלא 03-ב גוסמ םינוטבה לכ.1      
דדמנה ןויז םיללוכ אל םינוטבה יריחמ . תרחא      
דרפנב      
רזייל ריל לבל רזיילב תודידמ עצבל שי.2      
שי ,סומכיטשב שומיש ןיא ןפוא םושבו דבלב      
תיפוס םיהבג תקידבל ןנכתמה תא ןימזהל      
הכירבה ףוג לכ לש הקיציה ינפל םימי השולש      
.תיפוס תורנצ מימוקימו סוליפ תקידבל ומכ ,      
תרנצה ללכ לע םימ ץחל ינועש ןיקתה שי ל.3      
ינפל םימי 4 ל תוחפל הכירבה תוריקו תופצרב      
,םינועשב ץחל תדירי היהיתו הדימב ,הקיציה      
.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!החדית הקיציה      
      
      
      

2.20.100 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 2022-037   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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22/08/2022

דף מס':     004 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
..םימוטיאו םינוטב ,סוסיב,הריפח-תוטועפ+םירגוב תכירב 100 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
יחטשמל תחתמ הזר ןוטב עוציבו הקפסא     02.2.002
רוציל  םיעצמ יבג לע מ"ס 7 יבועב תוכירבה      

 31,320.00    60.00   522.00 .םוטיאה תועירי תחנהל יקנ חטשמ ר"מ   
      
תואסנולכה תקיציו חודיק עוציבו הקפסא     02.2.012
01 דע קמועבו מ"ס 06 רטוקב ,03 -ב ןוטבב      
תודוסי תינכת יפל ןויזה בולכ תסנכה ללוכ 'מ      
יוריקהו תוכירבה הנבמ .םיטרפמה י"פעו      

182,000.00   200.00   910.00 )דרפנב תדדמנה הדלפה אלל(.יפקיהה רטמ   
      
תובחרהו תואסנולכ ישאר עוציבו הקפסא     02.2.015

 63,700.00 1,300.00    49.00 .תפרוצמ תינכת יפל תונוש תודימב ק"מ   
      
והשלכ בחורב דוסי תורוק עוציבו הקפסא     02.2.020
יפל .עקרקה לע וא עצמ יבג לע , תוקוצי      

 53,200.00 1,400.00    38.00 .תפרוצמ תינכת ק"מ   
      
רתאב קוצי ןוטב תוגרדמ עוציבו הקפסא     02.2.031
.מ"ס72- 23 בחורבו מ"ס 71-61 הבוגב רתאב      
תוניפ םוטיק ללוכ קרוסמ יולג ןוטב רמגה גוס      

 10,800.00   300.00    36.00 .תוכירבל תוגרדמ ןויזו רטמ   
      
02 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ עוציבו הקפסא     02.2.032
מ"ס 05  בחורב דוסי תורוקל תחתמ מ"ס      

                    127.00 .הסינכה סלפמב רטמ   
      
03 יבועב תוכירב ןוטב תפצר עוציבו הקפסא     02.2.035
יתשל(עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי מ"ס      
ללוכ ריחמב ףרוצמ יסדנה ךתח יפל )תוכירבה      
ןוטבה לעפמב רזייסיטסלפרפוס תפסות      
םיחטמה תקלחהו תומיטאה רופישל      

198,360.00   380.00   522.00 .'פמוק רטפוקילהב ר"מ   
      
27 יבועב ןוטב תוריק תקיצי עוציבו הקפסא     02.2.040
ריחמה םירגובה תכירבל ביבסמ ןוטבמ  מ"ס      
הקיציה רמגב 'גלאמב ריק שאר תקלחה ללוכ      

140,000.00 1,400.00   100.00 .תושבייתההו תושקתהה ןמזב םיקדס תעינמל ק"מ   
      

 21,000.00 1,400.00    15.00 תוטועפה תכירבל ל"נכ ק"מ  02.2.045
      
והשלכ רטוקב םילוגע םידומע עוציבו הקפסא     02.2.050
יפל .תוכירבה יוריקל םידומע 03-ב ןוטבמ      

 45,900.00 1,350.00    34.00 כ םידומע תינכת ק"מ   
      

746,280.00 2.20.100 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 2022-037   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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22/08/2022

דף מס':     005 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
..םימוטיאו םינוטב ,סוסיב,הריפח-תוטועפ+םירגוב תכירב 100 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

746,280.00 מהעברה      

      

      
םיעלוצמ/םילוגע הדלפ תוטומ עוציבו הקפסא     02.2.085

110,000.00 5,000.00    22.00 ןוטב ןויזל םינוש םירטקב ןוט   
      
תונכומ תוכתורמ הדלפ תותשר עוציבו הקפסא     02.2.086

 99,000.00 4,500.00    22.00 ןוטב ןויזל םינוש םירטקב שארמ ןוט   

955,280.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 2.20 כ"הס  

955,280.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       

      

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  1.50 ק ר פ  ת ת       

      

רובל ינכטואיג דב תועירי עוציבו הקפסא     05.1.020
ךותל קד ריגרג לש הפיטש תעינמל לוחלח      

    800.00    80.00    10.00 .רובה ר"מ   
      
תומח תוחירמב תוריק םוטיא עוציבו הקפסא     05.1.030
3,ר"מ/'רג 003 לש תומכב ינמוטיב רמיירפ      
תומח  תוחירמב בשונמ 52/57 ןמוטיב תובכש      
תותשר 2,ר"מ/ג"ק 5.4 לש תללוכ תומכב      
הנגה תוטלפ תקבדהו סלגרטניא תיכוכז      
םוטיאה לע הרימשל תועוב קיטסלפמ      

 49,600.00   200.00   248.00 .תועיגפמ ר"מ   
      
תופצרל תחתמ םוטיא עוציבו הקפסא     05.1.040
לש תועירי לש תיתבכש-וד תכרעמב תוכירבה      
S.B.S רמילופב תוחבשומ תוינמוטיב תועירי      
ללוכ,מ"מ 4 יבועב רטסאילופ דבלב תוניירושמ      
תמחלה,ר"מ/'רג03 לש תומכב ינמוטיב רמיירפ      
תועיריה ןיב הפיפח ללוכ תועיריה תבכש      

 78,000.00   150.00   520.00 .מ"ס 01 םומינימ ר"מ   

128,400.00 םוטיא תודובע 1.50 כ"הס  

128,400.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      

ת ו ס י ר ה ו  ם י ק ו ר י פ  42 ק ר פ       

      

ה כ י ר ב  ה נ ב מ  ת ס י ר ה ו  ק ו ר י פ  1.42 ק ר פ  ת ת       

      
תוברל תמייק היחש תכירב הנבמ יוניפו קוריפ     24.1.010
.חטשב תוריקה וא/ו ןוטבה יחטשמ תסירה      

 72,000.00   120.00   600.00 .השרומ תלוספ רתאל רמוחה יוניפ ללוכ ר"מ   
      
      

 72,000.00 1.42.100 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 2022-037   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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22/08/2022

דף מס':     006 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
..םימוטיאו םינוטב ,סוסיב,הריפח-תוטועפ+םירגוב תכירב 100 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 72,000.00 מהעברה      

      

      
שרדייש ילכ לכב ,רדסומ רתאל  יוניפו הבירה      24.1.020

  7,200.00   120.00    60.00 'פמוק םייק תונוכמ רדחל ר"מ   
      
תויתשתהו םיבויבה ללכ יוניפו הסירה     24.1.030

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק )שרדנה לכו תורנצ םיבויב( טלפמוק תומייקה  
      
תוינבלמב תוישמשה ללכ לש ריהז קותינ     24.1.040
,הדובעה ףוסב רזוח שומיש ךרוצל  תומייקה      
קרפל שי ,לכירדאה םע םואיתב ומקומי ל"נה      
ןובשח לעו תוירחאב היהי קזנ לכו תוריהזב      
ללוכ םישדח ןוטב סיסב עצבל שי ,ןלבקה      

  5,000.00 1,000.00     5.00 ...ךרוצל םאתהב םםילגר יכותיר תומלשה 'חי   
      

  3,000.00   500.00     6.00 'פמוק םזג רתאל םיצע יוניפו הריקע 'חי  24.1.050

102,200.00 הכירב הנבמ תסירהו קוריפ 1.42 כ"הס  

102,200.00 תוסירהו םיקוריפ 42 כ"הס  

      

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  52 ק ר פ       

      

ה ד ל פ  ת ו ט ל פ  1.52 ק ר פ  ת ת       

      
מ"מ 02 יבועב הדלפ תוטלפ עוציבו הקפסא     25.1.010
ולתשי מ"מ 02 רטוק תוטומב םינגוע ללוכ      

 23,040.00   480.00    48.00 . תוכירבה יוריקל םידעוימה םידומעה שארב 'חי   

 23,040.00 הדלפ תוטלפ 1.52 כ"הס  

 23,040.00 שרח תורגסמ 52 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,427,090.00 ..םימוטיאו םינוטב ,סוסיב,הריפח-תוטועפ+םירגוב תכירב כ"הס

קובץ: 2022-037   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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22/08/2022

דף מס':     007 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
םימוטיאו םינוטב,סוסיב,הריפח-ישאר תוחתלמ הנבמ 200 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       

      

ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  1.10 ק ר פ  ת ת       

      
%88 דע תיתשה קודיה י"ע תיתשה דוביע     01.1.030
תבטרה ללוכה , תיסרח רוקממ עקרקל      
+%01-8 תילאמיטפואה תוביטרה יפל תיתשה      
    TPO , עקרקב הבטרההו תיתשה קודיה  
ריבעמ 8 יפל ןנכותי תיראלונארג וא תילוח      
עוציב ללוכה , םיבצינ םינוויכ ינשב יקנע שבכמ      
תיתשה קודיה(, TPO +%6 ךא ל"נכ הבטרה      
רדחל תחתמו תוכירבה חטשל תחתמ עצובי      

    577.50     2.50   231.00 )ילגנאה רצחהו ןוזיא תורובהו תונוכמ ר"מ   
      
ףושיח רחאל יעבט עקרק ינפ הביצח וא הריפח     01.1.035
תפלחה ינפמ מ"ס 001 קמועל חטשה ינפ      
יוניפ ללוכ ריחמהםיהבג תינכות יפל   עקרקה      
הריפחה תולובגמ הגירח שרדנ , רדסומ רתאל      
הדובע חטשמ רוציי ךרוצל 'מ 01.1 תננכותמה      
הבכש רוצייו , םירמוח תחנה ללוכה , דבועמ      
הריפח(. הדובעב תושימג תרשפאמה הייקנ      

 12,750.00    50.00   255.00 ) ישארה הנבמה רוזאב ק"מ   

 13,327.50 הריפח תודובע 1.10 כ"הס  

      

.י ו ל י מ  ת ו ד ו ב ע  2.10 ק ר פ  ת ת       

      
מ"ס 02 לש תובכשב 'א עצמב יולימו הקפסא     01.2.030
תופיפצ יפל עצמה קודיה ללוכה , קודיה רחאל      
%001 ה תקידבל םאתהב הזו , %89 דע      
עצמה הבטרה שרדנ , תובצחמב עצמה רוקמל      
רמוחה רוקמ תקיב רחאל תוביטרה ךרע יפל      

 12,400.00   155.00    80.00 . תופרוצמ תוינכת יפל )  םיליבשל תחתמ(. ק"מ   
      
ןיב ב גוס עצמ ררבנ רמוחב יולימו הקפסא     01.2.035
הנבמ(. רמוחה רוקמ  הנבמל רשק תורוקה      

  4,200.00   120.00    35.00 . תופרוצמ תוינכת יפל )ישאר ק"מ   
      
עקרקל )שלקב( ןבא ירבש תרדחהו הקפסא     01.2.060
רושיי ללוכ ,ןבאה תועיקש תקספהל דע היוור      
הריפח תודובע רחאל הנבמ תיתחת קודיהו      
הנבמב םיליבשל תחתמ(טרפמהו תינכתה פ"ע      

  1,870.00    85.00    22.00 )ישאר ק"מ   

 18,470.00 .יולימ תודובע 2.10 כ"הס  

 31,797.50 הריפח תודובע 10 כ"הס  

      
      
      

קובץ: 2022-037   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     008 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
םימוטיאו םינוטב,סוסיב,הריפח-ישאר תוחתלמ הנבמ 200 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  2.20 ק ר פ  ת ת       

      
םא אלא 03-ב גוסמ םינוטבה לכ : תורעה      
ןויז םיללוכ אל םינוטבה יריחמ . תרחא םשרנ      
םכותב םיללוכ םיפיעסה לכ ,דרפנב דדמנה      
םג חטשב עוציב ללוכ רמוחה עונישו הקפסא      
ףיעסב תושרופמ ןייוצ אל םא      
      
תואסנולכה תקיציו חודיק עוציבו הקפסא     02.2.012
01 דע קמועבו מ"ס 06 רטוקב ,03 -ב ןוטבב      
תינכת יפל ןויזה בולכ תסנכה ללוכ 'מ      
הדלפה ישארה הנבמ.םיטרפמה י"פעו.תודוסי      

303,000.00   300.00 1,010.00 דרפנב תדדמנ רטמ   
      
והשלכ בחורב דוסי תורוק עוציבו הקפסא     02.2.020
יפל .עקרקה לע וא עצמ יבג לע , תוקוצי      

 37,800.00 1,400.00    27.00 ישאר הנבמ.תפרוצמ תינכת ק"מ   
      
02 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ עוציבו הקפסא     02.2.032
מ"ס 02  בחורב דוסי תורוקל תחתמ מ"ס      

  5,500.00   100.00    55.00 .הסינכה סלפמב רטמ   
      
הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ עוציבו הקפסא     02.2.033
מ"ס 03  בחורב דוסי תורוקל תחתמ מ"ס02      

  7,000.00   100.00    70.00 .הסינכה סלפמב רטמ   
      
02 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ עוציבו הקפסא     02.2.034
מ"ס 53  בחורב דוסי תורוקל תחתמ מ"ס      

  1,200.00   100.00    12.00 .הסינכה סלפמב רטמ   
      
02 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ עוציבו הקפסא     02.2.035
מ"ס 04  בחורב דוסי תורוקל תחתמ מ"ס      

    700.00   100.00     7.00 .הסינכה סלפמב רטמ   
      
02 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ עוציבו הקפסא     02.2.036
מ"ס 06  בחורב דוסי תורוקל תחתמ מ"ס      

  1,000.00   100.00    10.00 .הסינכה סלפמב רטמ   
      
02 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ עוציבו הקפסא     02.2.037

 10,000.00   100.00   100.00 .ןוטב תפצרל תחתמ מ"ס ר"מ   
      
מ"ס 52 יבועב ןוטב יפצרמ עוציבו הקפסא     02.2.038
הנבמה הפצר (עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי      

 55,120.00   260.00   212.00 ) ישאר ר"מ   

421,320.00 2.20.200 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 2022-037   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     009 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
םימוטיאו םינוטב,סוסיב,הריפח-ישאר תוחתלמ הנבמ 200 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

421,320.00 מהעברה      

      

      
םייבועב דממל ןוטב תוריק עוציבו הקפסא     02.2.042

 42,000.00 1,200.00    35.00 .דממה תוריקל 03-ב ןוטבב םינוש ק"מ   
      
מ"ס 05  יבועב ןוטב  תורקת עוציבו הקפסא     02.2.043
תרקת( ןוטב תוריק יבג לע םיקוצי 03-ב ןוטבמ      

 12,160.00   380.00    32.00 ) דממה ר"מ   
      
ילג מ"מ 1 יבועב ןוולוגמ חפ עוציבו הקפסא     02.2.045
ךתח יפל ןותחתה דצב דממה תרקת יופיחל      

  5,500.00   250.00    22.00 .ףרועה דוקיפ רושיאו יסדנה ר"מ   
      
ןוטבמ תיפקיה הרוגח תקיצי עוציבו הקפסא     02.2.046
(-ב ןוטבב הפצרה לעמ ישארה הנבמל      

  2,800.00 1,400.00     2.00 )לנפ תוריקל ההבגה03 ק"מ   
      
םיעלוצמ/םילוגע הדלפ תוטומ עוציבו הקפסא     02.2.085

 54,000.00 5,000.00    10.80 ןוטב ןויזל םינוש םירטקב ןוט   
      
תונכומ תוכתורמ הדלפ תותשר עוציבו הקפסא     02.2.086

 27,600.00 4,600.00     6.00 ןוטב ןויזל םינוש םירטקב שארמ ןוט   

565,380.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 2.20 כ"הס  

565,380.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

597,177.50 םימוטיאו םינוטב,סוסיב,הריפח-ישאר תוחתלמ הנבמ כ"הס

קובץ: 2022-037   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     010 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
םימוטיאו םינוטב,סוסיב,הריפח-תונוכמ רדח הנבמ 300 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       

      

ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  1.10 ק ר פ  ת ת       

      
ףושיח רחאל יעבט עקרק ינפ הביצח וא הריפח     01.1.025
תפלחה ינפמ מ"ס 003 דע קמועל חטשה ינפ      
רתאל יוניפ ללוכ םיהבג תינכות יפל עקרקה      
הריפחה תולובגמ הגירח שרדנ , רדסומ      
הדובע חטשמ רוציי ךרוצל 'מ 1 תננכותמה      
הבכש רוצייו , םירמוח תחנה ללוכה , דבועמ      
הריפח(. הדובעב תושימג תרשפאמה הייקנ      

 21,600.00    40.00   540.00 )תילגנאה רצחלו ןוזיא תורובלו תונוכמ רדחל ק"מ   
      
%88 דע תיתשה קודיה י"ע תיתשה דוביע     01.1.030
תבטרה ללוכה , תיסרח רוקממ עקרקל      
+%01-8 תילאמיטפואה תוביטרה יפל תיתשה      
    TPO , עקרקב הבטרההו תיתשה קודיה  
ריבעמ 8 יפל ןנכותי תיראלונארג וא תילוח      
עוציב ללוכה , םיבצינ םינוויכ ינשב יקנע שבכמ      
תיתשה קודיה(, TPO +%6 ךא ל"נכ הבטרה      
רדחל תחתמו תוכירבה חטשל תחתמ עצובי      

    325.00     2.50   130.00 )ילגנאה רצחהו ןוזיא תורובהו תונוכמ ר"מ   

 21,925.00 הריפח תודובע 1.10 כ"הס  

 21,925.00 הריפח תודובע 10 כ"הס  

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  2.20 ק ר פ  ת ת       

      
ןוזיא תורובל תחתמ  הזר ןוטב עוציבו הקפסא     02.2.002
יקנ חטשמ רוציל מ"ס 7 יבועב תונוכמ רדחהו      
05 לש הגירח ללוכ.םוטיאה תועירי תחנהל      

 10,380.00    60.00   173.00 .רבעמ מ"ס ר"מ   
      

  1,800.00    60.00    30.00 תובאשמ חטשמ תיתתחתב ךא ל"נכ ר"מ  02.2.003
      
52 יבועב 03-ב ןוטב יפצרמ עוציבו הקפסא     02.2.037
תונוכמ רדחה הפצר ( עצמ לע םיקוצי מ"ס      

 33,800.00   260.00   130.00 )ילגנא רצח+ןוזיא תורוב+ ר"מ   
      
מ"ס 02 יבועב תובאשמ חטשמ רובע ךא ל"נכ     02.2.038

  5,750.00   230.00    25.00 'א עצמ לע םיקוצי ר"מ   
      
מ"ס 52 יבועב ןוטב תוריק עוציבו הקפסא     02.2.042
תורובל תומיטא רפשמ ףסות ללוכ 03-ב ןוטבב      

 64,800.00 1,200.00    54.00 תונוכמ רדחלו ןוזיא ק"מ   

116,530.00 2.20.300 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 2022-037   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     011 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
םימוטיאו םינוטב,סוסיב,הריפח-תונוכמ רדח הנבמ 300 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

116,530.00 מהעברה      

      

      
מ"ס 52  יבועב ןוטב  תורקת עוציבו הקפסא      02.2.043
תרקת( ןוטב תוריק יבג לע םיקוצי 03-ב ןוטבמ      

 31,200.00   300.00   104.00 )ןוזיא תורובהו תונוכמ רדחה ר"מ   
      
03-ב ןוטבמ תוגרדמ תקיצי עוציבו הקפסא     02.2.045
תוניפ םותיכו תוגרדמ ישלושמ ללוכ      

  3,750.00   250.00    15.00 .תונוכמ רדחהמ הילע תוגרדמ( םישלושמב רטמ   
      
םיעלוצמ/םילוגע הדלפ תוטומ עוציבו הקפסא     02.2.085

 32,500.00 5,000.00     6.50 ןוטב ןויזל םינוש םירטקב ןוט   
      
תונכומ תוכתורמ הדלפ תותשר עוציבו הקפסא     02.2.086

 24,840.00 4,600.00     5.40 ןוטב ןויזל םינוש םירטקב שארמ ןוט   

208,820.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 2.20 כ"הס  

208,820.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       

      

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  1.50 ק ר פ  ת ת       

      
תומח תוחירמב תוריק םוטיא עוציבו הקפסא     05.1.010
3,ר"מ/'רג 003 לש תומכב ינמוטיב רמיירפ      
תומח  תוחירמב בשונמ 52/57 ןמוטיב תובכש      
תותשר 2,ר"מ/ג"ק 5.4 לש תללוכ תומכב      
הנגה תוטלפ תקבדהו סלגרטניא תיכוכז      
םוטיאה לע הרימשל תועוב קיטסלפמ      

 49,600.00   200.00   248.00 .ןוזיא רדחו תונוכמ רדחה.תועיגפמ ר"מ   

 49,600.00 םוטיא תודובע 1.50 כ"הס  

 49,600.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

280,345.00 םימוטיאו םינוטב,סוסיב,הריפח-תונוכמ רדח הנבמ כ"הס

קובץ: 2022-037   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     012 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
רדג תוריק תקיצי+םימוטיאו םינוטב,סוסיב,הריפח-המבו יפמא הנבמ 400 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       

      

ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  1.10 ק ר פ  ת ת       

      
%88 דע תיתשה קודיה י"ע תיתשה דוביע     01.1.030
תבטרה ללוכה , תיסרח רוקממ עקרקל      
+%01-8 תילאמיטפואה תוביטרה יפל תיתשה      
    TPO , עקרקב הבטרההו תיתשה קודיה  
ריבעמ 8 יפל ןנכותי תיראלונארג וא תילוח      
עוציב ללוכה , םיבצינ םינוויכ ינשב יקנע שבכמ      
תיתשה קודיה(, TPO +%6 ךא ל"נכ הבטרה      

  2,575.00     2.50 1,030.00 ) המבלו יפמאל תחתמ עצובי ר"מ   
      
ףושיח רחאל יעבט עקרק ינפ הביצח וא הריפח     01.1.035
תפלחה ינפמ מ"ס 001 קמועל חטשה ינפ      
רתאל יוניפ ללוכ ,םיהבג תינכות יפל   עקרקה      
הריפחה תולובגמ הגירח שרדנ , רדסומ      
הדובע חטשמ רוציי ךרוצל 'מ 65.1. תננכותמה      
הבכש רוצייו , םירמוח תחנה ללוכה , דבועמ      
הריפח(. הדובעב תושימג תרשפאמה הייקנ      

 10,440.00    45.00   232.00 )המבהו יפמאה רוזאב ק"מ   
      
( תינוריעה הכירבה םחתמ רדג רובע קר ל"נכ     01.1.045
)ח"מגא- תמייק הקוצי רדגל תורבחתה      
רתאל יוניפ תללוכ 'מ 5.1 קמועל הריפחה      

  8,910.00    45.00   198.00 ...תינכתב ןומיס י"פע..רדסומ ק"מ   

 21,925.00 הריפח תודובע 1.10 כ"הס  

      

.י ו ל י מ  ת ו ד ו ב ע  2.10 ק ר פ  ת ת       

      

מ"ס 02 לש תובכשב 'א עצמב יולימו הקפסא     01.2.030
תופיפצ יפל עצמה קודיה ללוכה , קודיה רחאל      
%001 ה תקידבל םאתהב הזו , %89 דע      
עצמה הבטרה שרדנ , תובצחמב עצמה רוקמל      
רמוחה רוקמ תקיב רחאל תוביטרה ךרע יפל      

 69,750.00   155.00   450.00 . תופרוצמ תוינכת יפל ) יפמאל תחתמ(. ק"מ   
      
מ"ס 02 לש תובכשב 'א עצמב יולימו הקפסא     01.2.031
תופיפצ יפל עצמה קודיה ללוכה , קודיה רחאל      
%001 ה תקידבל םאתהב הזו , %89 דע      
עצמה הבטרה שרדנ , תובצחמב עצמה רוקמל      
רמוחה רוקמ תקיב רחאל תוביטרה ךרע יפל      

 69,750.00   155.00   450.00 . תופרוצמ תוינכת יפל ) יפמאל תחתמ(. ק"מ   
      
רובע תובכשב קדוהמ מ"ס 08 הבוגל ךא ל"נכ     01.2.032

 17,050.00   155.00   110.00 )ח"מגא( שדח רדג ריק סוסיב ק"מ   

156,550.00 2.10.400 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 2022-037   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     013 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
רדג תוריק תקיצי+םימוטיאו םינוטב,סוסיב,הריפח-המבו יפמא הנבמ 400 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

156,550.00 מהעברה      

      

      
ןיב ב גוס עצמ ררבנ רמוחב יולימו הקפסא     01.2.035
ןיב(. רמוחה רוקמ  הנבמל רשק תורוקה      

  3,840.00   120.00    32.00 . תופרוצמ תוינכת יפל )המבה לש תורוקה ק"מ   
      
לש אשדל תחתמ םוסמוסב יולימו הקפסא     01.2.040

 27,300.00   140.00   195.00 .זוקינל מ"ס 02  יבועב יפמאה ק"מ   

187,690.00 .יולימ תודובע 2.10 כ"הס  

209,615.00 הריפח תודובע 10 כ"הס  

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  2.20 ק ר פ  ת ת       

      
םא אלא 03-ב גוסמ םינוטבה לכ : תורעה      
ןויז םיללוכ אל םינוטבה יריחמ . תרחא םשרנ      
םכותב םיללוכ םיפיעסה לכ דרפנב דדמנה      
תושרופמ םייוצ אל םא םג עוציבו הקפסא      
ףיעסב      
      
תואסנולכה תקיציו  חודיק עוציבו הקפסא     02.2.012
01 דע קמועבו מ"ס 06 רטוקב ,03 -ב ןוטבב      
תינכת יפל ןויזה בולכ תסנכה ללוכ 'מ      

105,000.00   300.00   350.00 .המבהו יפמאה הנבמ.םיטרפמה י"פעו.תודוסי רטמ   
      
והשלכ בחורב דוסי תורוק עוציבו הקפסא     02.2.020
ללוכ יפמאה תורוק תואסנולכיבג לע , תוקוצי      

 46,200.00 1,400.00    33.00 .תפרוצמ תינכת יפל . תוהבגה ק"מ   
      
תחנומ ריקל דוסי תרוק עוציבו הקפסא ל"נכ     02.2.025
ללוכה עוציב ןונכת ...םיקדוהמ םיעצמ לע      
ןלבקה םעטמ סדנהמ י"ע םייטטס םיבשיח      
טקייורפה לש רוטקורטסנוקה רוזיאל האבהן      

 81,000.00 1,800.00    45.00 דוסי תרוק )שדח ח"מגא( רדג ריק רובע ק"מ   
      

 19,000.00 5,000.00     3.80 ל"נל לזרב עוציבו הקפסא ןוט  02.2.026
      
הבוגב 03-ב ןוטב ריקל הקפסאו עוציב ןונכת     02.2.027
כ לש הרידח ללוכ תיעבט עקרק ינפמ 'מ 5.2      
יבוע 'מ 8.2 וטורב ריק הבוג(...עקרקל מ"ס 03      

 90,000.00 1,800.00    50.00 מ"ס 52 ק"מ   
      

 22,500.00 5,000.00     4.50 ל"נל לזרב עוציבו הקפסא ןוט  02.2.028
      

363,700.00 2.20.400 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 2022-037   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     014 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
רדג תוריק תקיצי+םימוטיאו םינוטב,סוסיב,הריפח-המבו יפמא הנבמ 400 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

363,700.00 מהעברה      

      

      
רתאב קוצי ןוטב תוגרדמ עוציבו הקפסא     02.2.031
.מ"ס72- 23 בחורבו מ"ס 71-61 הבוגב רתאב      
תוניפ םוטיק ללוכ קרוסמ יולג ןוטב רמגה גוס      

 39,000.00   300.00   130.00 .תוכירבל תוגרדמ ןויזו רטמ   
      
02 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ עוציבו הקפסא     02.2.032
מ"ס 02  בחורב דוסי תורוקל תחתמ מ"ס      

  5,500.00   110.00    50.00 המבה תורוקב רטמ   
      
02 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ עוציבו הקפסא     02.2.033

  9,130.00   110.00    83.00 )המבה תפצר(  הפצרל תחתמ מ"ס רטמ   
      
מ"ס 52 יבועב ןוטב יפצרמ עוציבו הקפסא     02.2.035
)המבה תפצר(עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי      

 14,387.10   154.70    93.00 .ףרוצמ יסדנה ךתח יפל ר"מ   
      
03 יבועב ןוטב תוריק תקיצי עוציבו הקפסא     02.2.040
ריק( יסדנה ךתח יפל ריקל לגר ללוכ מ"ס      

 70,528.64 1,259.44    56.00 )יפמאה לש ןוילעה קלחב ק"מ   
      
םיעלוצמ/םילוגע הדלפ תוטומ עוציבו הקפסא     02.2.085

 39,066.30 4,340.70     9.00 ןוטב ןויזל םינוש םירטקב ןוט   
      
תונכומ תוכתורמ הדלפ תותשר עוציבו הקפסא     02.2.086

 22,363.25 4,472.65     5.00 ןוטב ןויזל םינוש םירטקב שארמ ןוט   
      

ל"נל לזרב רטמ                            02.2.096

563,675.29 רתאב קוצי ןוטב תודובע 2.20 כ"הס  

563,675.29 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

773,290.29 רדג תוריק תקיצי+םימוטיאו םינוטב,סוסיב,הריפח-המבו יפמא הנבמ כ"הס

קובץ: 2022-037   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     015 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
תוכירבו ןוזיא ילכימל יס יו יפ םוטיא תודובע 6+5 םיקרפ 500 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א +ה ש י ל ג  י ל כ י מ  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       

ת ו כ י ר ב ו  ם י ל כ י מ  י נ ו צ י ח       

      

ה ש י ל ג  י ל כ י מ  י ו פ י ח  1.50 ק ר פ  ת ת       

      
יבועב,קלח יס.יו.יפ תועירי תקבדהו הקפסא      05.1.010
הפצרל, זרא ץוביק תרצות קלח מ"מ 5.1      

 19,600.00   200.00    98.00 'פמוק השילג ילכימ תוריקו ר"מ   

 19,600.00 השילג ילכימ יופיח 1.50 כ"הס  

 19,600.00 תוכירבו םילכימ ינוציח םוטיא+השילג ילכימ םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      

ת כ י ר ב ל  י ס .י ו .י פ -ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       

ת ו ט ו ע פ ו  ם י ר ג ו ב       

      

ה פ צ ר ו  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  1.60 ק ר פ  ת ת       

CVP ת ו ע י ר י ב  ת ו ט ו ע פ +ם י ר ג ו ב       

      
תוטועפ תכירב       
      
דגנ יס.יו.יפ תועירי  תנקתהו הקפסא      06.1.002
תוטועפ תכירב תפצרל  C  המר הקלחה      
ישמ תשר ללוכ מ"מ 5.1 יבוע ,תוגרדמו      
ןגוע תרצות ,תוכירבל תלכת ןווגב ,עצמאב      
םירזיבאה ללכו םילגרס ללוכ ריחמה טסלפ      

 11,520.00   240.00    48.00 ...טלפמוק םישרדנה ר"מ   
      
דגנ יס.יו.יפ תועירי תקבדהו הקפסא      06.1.003
ללוכ ריהב רופא וא ןבל ןווגב C המר הקלחה      
םורה לע ףפוכמ מ"ס 2 בחורב רוחש ןומיס ספ      
תועירי  יבוע הגרדמ הצק ןומיסל חלשה לעו      

  2,030.00   145.00    14.00 . מ"מ 5.1 רטמ   
      
קלח יס.יו.יפ תועירי תקבדהו הקפסא     06.1.004
תשר ללוכ מ"מ 5.1 יבועב הכירבה תוריקל      
םגדמ, תוכירבל תלכת ןווגב ,עצמאב ישמ      

  2,000.00   200.00    10.00 50.2 תועירי בחור ,"טסלפ ןגוע" תרצות הוולא ר"מ   
      
תישאר םירגוב תכירב      
      
      
      
      
      
      
      
      

 15,550.00 1.60.500 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 2022-037   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     016 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
תוכירבו ןוזיא ילכימל יס יו יפ םוטיא תודובע 6+5 םיקרפ 500 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 15,550.00 מהעברה      

      

      
דגנ יס.יו.יפ תועירי  תנקתהו הקפסא      06.1.007
תכירב תפצרל  C  המר הקלחה      
אלל םידלי רוזיא( ,)בשומ(לספס+םירגוב      
ישמ תשר ללוכ מ"מ 5.1 יבוע ,)םילולסמ      
ןגוע תרצות ,תוכירבל תלכת ןווגב ,עצמאב      
םירזיבאה ללכו םילגרס ללוכ ריחמה טסלפ      

 16,450.00   235.00    70.00 ...טלפמוק םישרדנה ר"מ   
      
הקלחה דגנ יס.יו.יפ תועירי תקבדהו הקפסא      06.1.008
ןומיס ספ ללוכ ריהב רופא וא ןבל ןווגב C המר      
לעו םורה לע ףפוכמ מ"ס 2 בחורב רוחש      
5.1 תועירי  יבוע הגרדמ הצק ןומיסל חלשה      

  3,600.00   200.00    18.00 . מ"מ רטמ   
      
קלח יס.יו.יפ תועירי תקבדהו הקפסא     06.1.010
תשר ללוכ מ"מ 5.1 יבועב, תישאר הפצרל      
םגדמ, תוכירבל תלכת ןווגב ,עצמאב ישמ      

 58,900.00   190.00   310.00 50.2 תועירי בחור ,"טסלפ ןגוע" תרצות הוולא ר"מ   
      
תוריקל קלח יס יו יפ הקבדהו הקפסא ל"נכ      06.1.011

 22,800.00   190.00   120.00 הכירבה ר"מ   
      
יס.יו.יפ תועירימ םיספ לש המחלהו  הקפסא     06.1.020
הפצרב הייחש ילולסמל מ"ס 51 בחורב רוחש      

 13,500.00    90.00   150.00 הרטמה תוריקבו רטמ   
      
תועירימ ספ לש המחלהו  הקפסא ל"נכ     06.1.030

  2,470.00    65.00    38.00 .לגר ךרדמל מ"ס 51 בחורב רוחש יס.יו.יפ רטמ   
      
יס.יו.יפ תועירימ ספ לש המחלהו הקבדה     06.1.040

  1,360.00    85.00    16.00 קמוע ןומיסל מ"ס 51 בחורב  םודא רטמ   
      
לכ הכירבה יקמוע ןויצל יס יו יפ יטלש תמחלה     06.1.060
תוריק לע תונקת י"פע מ"ס 02 לש הציפק      
רושיאב מ"ס 01 ילמינימ תורפס לדוג הכירבה      

  4,000.00   200.00    20.00 .דבלב לכירדאה 'חי   

138,630.00 CVP תועיריב תוטועפ+םירגוב הפצרו תוריק יופיח 1.60 כ"הס  

138,630.00 תוטועפו םירגוב תכירבל יס.יו.יפ-םוטיא תודובע 60 כ"הס  

      
      
      
      
      

158,230.00 תוכירבו ןוזיא ילכימל יס יו יפ םוטיא תודובע 6+5 םיקרפ כ"הס

קובץ: 2022-037   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     017 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
תיללכ בויבו םימ תרנצ 700 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ל ו כ  ת י ש א ר  ם י מ  ת ק פ ס א  ת ר נ צ  10 ק ר פ       

י ו ב י כ  י ט נ מ ל א       

      

ם י מ  ת ר נ צ  1.10 ק ר פ  ת ת       

      
םיחנומה םירזיבאהו תורונצה יריחמ לכ .1      
תאו תמלשומ הנקתהו הקפסא םיללוכ ,עקרקב      
יגוס לכב הביצחה וא/ו הריפחה תדובע      
םיריחמה לכ .2 .רדסומ רתאל יוניפ,עקרקה      
העיבצה תא םיללוכ םייולגה תכתמה יקלח לש      
4.0 ףוטב ןופידהו      
      
ישאר םימ וקל תורבחתה עוציבו הקפסא     01.1.015
דע מ"מ 061 ןליטאילופ וק םע 6" רטוקב      
( תונוכמה רדחל דומצב הקולח תכרעמ שארל      
תורבחתהו ךותיח ללוכ ריחמה )תימורד      
ךותיר וא ן'זויפורטקלא ךותיר 'צנלפ רבעמב      
טלפסא שיבכ תחיתפ ללוכ ריחמה ,פמוק םינפ      
דופיר+ )דבלב 'מ 4 לש עטק(םלשומה ומוקישו      

 14,000.00   350.00    40.00 'פמוק שרדנכ םיקדוהמ םיעצמ 4.0 ףוטב תרנצ רטמ   
      
ישאר הנבמל הנזה תרנצ תנקתהו הקפסא     01.1.020
57 רטוק מ"מ 001EP גוסמ תרנצה , תוחתלמ      
וא ן'זויפורטקלא ךותיר דבלב 61 גרד מ"מ      
הריפח ללוכ ריחמה , 'פמוק םינפ ךותיר      

 10,000.00   250.00    40.00 4.0 ףוטב דופירו יוסיכ ללוכ הנמטהו רטמ   
      

 11,250.00   250.00    45.00 תונוכמ רדחב  ןוזיא ילכימל ל"נכ רטמ  01.1.021
      
אסכל הנזה תרנצ תנקתהו הקפסא     01.1.023
+2-הבוח תחלקמ+ 1-הבוח תחלקמ+םיכנ      
גוסמ תרנצה ,,תונוכמ רדחב םוריח תחלקמ      
    001EP דבלב 61 גרד מ"מ 02 רטוק מ"מ  
, 'פמוק םינפ ךותיר וא ן'זויפורטקלא ךותיר      
דופירו יוסיכ ללוכ הנמטהו הריפח ללוכ ריחמה      

 13,200.00   120.00   110.00 4.0 ףוטב רטמ   
      
הנזה יוביכ  תרנצ תנקתהו הקפסא     01.1.025
לוידקס הדלפ יפקזב עצובת הנזהה( תונוראל      
011 רטוק מ"מ 001EP גוסמ תרנצה 3"  04      
וא ן'זויפורטקלא ךותיר דבלב 61 גרד  מ"מ      
הריפח ללוכ ריחמה , 'פמוק םינפ ךותיר      

 90,000.00   300.00   300.00 4.0 ףוטב דופירו יוסיכ ללוכ הנמטהו רטמ   
      
      
      

138,450.00 1.10.700 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 2022-037   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     018 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
תיללכ בויבו םימ תרנצ 700 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

138,450.00 מהעברה      

      

      
תינקת שא יובכ תדמע תנקתהו הקפסא     01.1.030
םע 2" הפירש זרב ללוכ א"כ ןוראב תנקתומ      
51 ךרואב 2" רטוקב םיקונרז 2 , ץרוטש דמצמ      
םע 2" סוסיר/ ןוליס קנזמ ץרוטש דמצמ םע 'מ      
יטסלפ שימג רונצ םע ןולגלג ללוכ ירודכ זרב      
לע ןקתומ 'מ 52 ךרואבו 4/3" רטוקב ימוג וא      
ןוליס קנזמ ללוכ תבבותסמ עורז םע ףות      

 14,000.00 2,000.00     7.00 'פמוק . 1" ירודכ זרב 1" רטוק סוסיר  
      
תלד םע סלגרביפמ יוביכ דויצל םיזגרא ל"נכ     01.1.040
םירבוחמ ,מ"ס 03/08/08 תודימב ,תלעונ      

  3,500.00   500.00     7.00 'פמוק תיפקיה רדג לע םיילות וא ריקל  
      

  3,200.00   400.00     8.00 ג"ק 6 השבי הקבא יפטמ 'חי  01.1.050
      
ללוכ פע 3" ףקז( םיטנרדיה תנקתהו הקפסא     01.1.060
הקולחה וק לכ תוחיטב תינכת י" לופכ שאר      

  9,000.00 1,800.00     5.00 )ןקת י"פע םודא עובצ 'פמוק יפקיהה 'חי   
      

  6,000.00 1,200.00     5.00 ישאר דח ךא ל"נכ 'חי  01.1.070

174,150.00 םימ תרנצ 1.10 כ"הס  

      

ת י ש א ר  ם י מ  ת ק ו ל ח  ת כ ר ע מ  2.10 ק ר פ  ת ת       

      
תישאר םימ תקולח תכרעמ תנקתהו הקפסא     01.2.010
יזרב םינככרצה ללכל תויורבחתה תללוכה למג      
דמו ץחל ינועש ,םינבא דירפמ ,םיפוגמ קותינ      
יאנכט תקידב ללוכ םיינקת םיח"זמ ,הקיפס      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק 'פמוק לכהו ,ךמסומ םיח"זמ  

 25,000.00 תישאר םימ תקולח תכרעמ 2.10 כ"הס  

199,150.00 יוביכ יטנמלא ללוכ תישאר םימ תקפסא תרנצ 10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

199,150.00 תיללכ בויבו םימ תרנצ כ"הס

קובץ: 2022-037   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     019 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
תויללכ למשח תודובע 800 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ל כ  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       

      

י ל ל כ  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  1.10 ק ר פ  ת ת       

      
רוביח( ישאר למשח חול עוציב ןונכת     01.1.010
חתמ דומע תנזהמ למשח תרבח      
תינכת בשיגהל שי 'פמוק טקייורפל)..ההובג      

 35,000.00 35,000.00     1.00 'פמוק למשח ןנכתמ רושיאל  

 35,000.00 יללכ למשח תודובע 1.10 כ"הס  

      

ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  2.10 ק ר פ  ת ת       

      
A004 ל למשח תלדגה עוציבו הקפסא     01.2.005
שרדנה לכו אלמ תויחנה םואית ללוכ טלפמוק      
דעו ההובג חתמ דומעמ ,למשח תרבח לומ      

300,000.00 300,000.00     1.00 'פמוק דרפנב רחמותמ הנזהה ווק ( הקולח זכרמל  
      
למשח תרבח םע םאתל שי ==== :הרעה      
לכ תא עצבלו A004 ל רוביחה לדוג תלדגה      
מ יאלמשח םע תורבחתההו הריפחה תודובע      
קרפב םיריצה לכ ,.ההובג חצמ חמסו      
םיווקה תחנה יוסיכ,הריפח םיללוכ  למשחה      
'פמוק בוהצ טרסב ןומיסו      
      
011 רטוק רוחש  CVP רונצ תחנהו הקפסא     01.2.010
טוח ללוכ הנכומ הריפחב יתבכש וד ,מ"מ      

 11,250.00   150.00    75.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
הריפחב שיבכ תייצח לוורש תחנהו תקפסה     01.2.020
מ"מ 011 רטוק חישק CVP רונצמ הנכומ      
ןומיסו הכישמ טוח ללוכ מ"מ 5.3 ןפוד יבועב      
ללוכ ריחמה ינקת ןומיס טרסו לוורשה תווצקב      
םיעצמו דופירו יוסיכ הריפח ,טלפסא רוסינ      

  6,000.00   200.00    30.00 .שדחמ טלפסא דוביר ללוכ שרדנל םאתהב רטמ   
      
לכב הרואת ילבכל תולעת תביצחו הריפח     01.2.040
וא םילכב ,חטשה ללכל םישרדנה םיכתחה      
,הריפחה יולימ ,לוחמ יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב      
.המדאה יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
תורוניצ תחנהל בחורו מ"ס 09 קמועב הלעתה      
ללוכ ריחמה הרואת ידומעל הנזה      
,52 ףושח דיג+ YX2N 01*5 םילבכ+תרנצ      
ידומעל הרואת לגעמ תחנה ללוכ ריחמה      

 80,000.00   200.00   400.00 הריפח התואב יוריקה רטמ   
      
      

397,250.00 2.10.800 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 2022-037   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     020 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
תויללכ למשח תודובע 800 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

397,250.00 מהעברה      

      

      
הריפחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     01.2.050
הקמעה רובע תפסות םולשת( הביצחה וא/ו      

    300.00    10.00    30.00 .)דבלב רטמ   
      
קודיה ללוכ הריפח עוציבו הקפסא     01.2.060
לש ילמינימ הבוג םיקדוהמ םיעצמ+תיתש      
עקרק ץעוי םע תוצעייתה רחאל( מ"ס 06      
דומעל דוסי עוציב +,ורושיאבו טקייורפה לש      
תודימב ןויז לזרב+03-ב ןוטבמ קוצי הרואת      
תנכה ,רובה תריפח ללוכ מ"ס 051/051/051      
דוסי יגרב ללוכ ,תינכת יפל רבעמ ילוורש      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ      

 28,000.00 4,000.00     7.00 .רטמ 01 הבוגב דומעה .טלפמוק םישורדה 'חי   
      
תרבח תושירדל םאתומ רליפ תנקתהו הקפסא     01.2.070
'מ 2.1 בחור A004 הקולח זכרמ רובע למשח      
םימ ןגומ ,םידיקפת ילעבל הליענ תלד ללוכ      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק הלעמו 66PI 'חי   
      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק המבהו חטשה תרואתל רליפ רובע ל"נכ 'חי  01.2.080

434,550.00 ץוח תרואתל תונכה 2.10 כ"הס  

      

ת ו נ ו ש ו  ת ו ק ר א ה ,ם י ל ב כ  3.10 ק ר פ  ת ת       

      
יולג רוזש תשוחנ ךילומ תנקתהו הקפסא     01.3.020
עקרקב תורישי ןקתומ ר"ממ 53 תקראהל      
ללוכ םידומעל הרידח ללוכ תורונצל ליבקמב      

 15,000.00    75.00   200.00 .תינכת י"פע םינוש םיכתחב םילבכ רטמ   
      
ללכו תוכירבל תיללכ הקראה תנקתהו הקפסא     01.3.030
01 רטוק ףיצר לוגע לזרב , ןפקיהב תוכתמה      
ללוכ ,האוושה יספו תוכירבה ףקיה לכב מ"מ      
טומ סופיטו תינקית הקראה תדורטקלא      
לכ .םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ תשוחנ/הדלפ      
רטוקב אתה .הביצח/הריפח ,םורט ןוטבמ את      
,ןוטבמ תיעקרק םע מ"ס 06 קמועו מ"ס 06      
העיבצו טוליש ,הסכמ ,םימ דוקינל רוח      
תרגסמ ,ןקלוו תקיצימ הסכמ ללוכ ,טלפמוק      
םש םע היהי הסכמה ,הקראה יאתל תעבורמ      
:בותיכהו ,הקיציב עובט צימוקמה תושר      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק .ןוט 08-ל הסכמה ."קרפל אל - הקראה"  

 33,000.00 תונושו תוקראה,םילבכ 3.10 כ"הס  

      
      

קובץ: 2022-037   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     021 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
תויללכ למשח תודובע 800 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  4.10 ק ר פ  ת ת       

      
םיעובצ םינוולוגמ ויהי טקיורפב םידומעה לכ      
ןייוצ אל םא םג ,לכירדא י"פע ןווגב רונתב      
ללוכ ריחמה , למשחה יפיעס לכב תרחא      
תקוס תקיציו םיגרב יחוסיכ תמלשומ הנקתה      
תויולקתיה ינפב הנגהל      
      
תוכירבל הרואת דומע תנקתהו הקפסא     01.4.010
םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ      
וא ץינייטש ,דומעה ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח      
םירזיבאה לכו םירזיבא את רשואמ ע"ש      
הרואת לגעממ הנזהל םילבכ ללוכ ,םישורדה      
דומעה תבצהל ,שרדנכ 'פמוק םיפוגל דעו      
לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב עורזה רוביחלו      
תינכות יפל 'מ 01 הבוגו 8" רטוקב ינוק      

 21,000.00 3,000.00     7.00 םזיה םע םואיתב דומעה םגד .טלפמוק 'חי   
      
רובע  'מ 5.3 הבוגב עוציב ןונכת ךא ל"נכ     01.4.011

 27,000.00 1,800.00    15.00 .הפיטש יסנפב יפמאל הריווא תרואת 'חי   
      
רונצמ היושע תיקפוא עורז תנקתהו הקפסא     01.4.020
תרבוחמו מ"מ 06 2" רטוקב ןבלוגמ לזרב      
תנקתהל .2/1"םיגרב ללוכ הרואת דומעל      
האשדמה ןוויכלו הכירבה ןוויכל ינוויכ וד םיפוג      
ןוויכל +W005 םיסנפ ינש ליחהל הכירצ עורזה      

  2,660.00   380.00     7.00 חטשה ןוויכל W052 דחא סנפו תוכירבב םימה 'חי   
      
ידומע לש רונתב העיבצ עוציבו הקפסא     01.4.030
אל הריוואל העיבצה( תנוולוגמ הדלפמ הרואת      
רטסאילופ תעיבצ לש לקופא טרפמ יפל )תימי      
דומעל העיבצה .תנוולוגמ הדלפ לע רוהט      
לכירדאה טילחי וילעש LAR ןווגב 'מ 4 הבוגב      
.תימוקמה תושרה סדנהמ םע םואיתב      
הדלפ לע העיבצל ילארשי ןקת יפל העיבצה      
םינש 5-ל תוירחא תלבק תוברל תנוולוגמ      

  3,150.00   450.00     7.00 .בתכב 'חי   
      
ןוולוגמ לזרבמ עורז לע רונתב העיבצ ל"נכ     01.4.040

  3,000.00   250.00    12.00 .מ"מ 06 ךרואבו 2" רטוקב 'חי   

 56,810.00 הרואתל תועורזו םידומע 4.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 2022-037   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     022 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
תויללכ למשח תודובע 800 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ב כ ר ה ב  ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  5.10 ק ר פ  ת ת       

      
רשואמ ןונכת יפל סופיט ץוח תרואתל סנפ     01.5.010
DEL  W005 הרונ חלחלוכ דילח יתלב רמוחמ      
    66PI םישורדה םירזיבאה ילמינימ  לכו  
ףוגב םינקתומ ,תינכת יפל הניקת הלעפהל      
דעו שגממ רוביח  םיאתמ ממ לבכ ללוכ ,סנפה      
"DOOLFAERA -2" תאמגודכ טלפמוק סנפל      

 42,000.00 3,000.00    14.00 'פמוק .רשואמ ע"וש וא הרואת דריל ץינייטש תרצות  
      

 21,000.00 3,000.00     7.00 'פמוק תואשדמ תרואתל W052 ךא ל"נכ 01.5.015
      
ללכל הטמ הפיטש תרואתל W04 ךא ל"נכ     01.5.016
דמצ לכל תוכירבה יפקיהב יוריקה ידומע      
ןוויכל ימינפה דומעה תא ריאמש ףוג םידומע      
ןוויכל ינוציחה דומעה תא ריאמש ףוגו הכירבה      
לגעמל הנזה ילבכ ללוכ ריחמה ,האשדמה      
ללוכ ףיעסה 'פמוק דומע תיתחתב הרואת      

 19,500.00   300.00    65.00 'פמוק .םיכומנה יפמאה ידומע תא  
      
יבטוק וד יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ םירזיבא שגמ     01.5.020
ךא טוויחו רזע ירמוח ,םיקדהמ ,ספא קותינ םע      
לש תורונ 1-ל דעוימ שגמה .הלעפהל דויצ ילב      
תפסות - :הרעה .טלפמוק - טאוו 004-07      

  3,240.00   270.00    12.00 61% ספא קותינ םע ז"אמל 'חי   
      
גיצנ לומ םואת ללוכ הרואת חולל תורבחתה     01.5.060
הלעפהל תודובעה תמלשה ללוכ ,ץוביקה      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .הניקת  
      
לכלו תוקראהל ךמסומ קדוב רושיאו תקידב     01.5.070

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .למשחה  
      
דח המכסל םאתהב המבו הרואת למשח חול     01.5.080
םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכ ללוכ תיווק      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .הניקת הדובעל  
      
חותיפב  DEL האיצי טלש הרואת ףוג     01.5.085
תדוקנ עוציב ללוכ ,ילארשי .ת.ת לעב, יללכה      
ירמוחו תודובעה לוכו הנקתה,טוויח,רואמ      

  7,500.00   500.00    15.00 'פמוק הניקת הנקתהל רזעה  

124,040.00 הבכרהב הרואת ירזיבא 5.10 כ"הס  

683,400.00 תויללכ למשח תודובע 10 כ"הס  

      
      
      

683,400.00 תויללכ למשח תודובע כ"הס

קובץ: 2022-037   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     023 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
ילירקא טכילש 900 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו ר י ק  י ד ו מ ע ל  י ל י ר ק א  ט כ י ל ש  10 ק ר פ       

      

י ו ר י ק  י ד ו מ ע  ט כ י ל ש  1.10 ק ר פ  ת ת       

      
ידומע לכל ינועבצ טכילש עוציב הקפסא     01.1.010
תרצות 'מ 4 דע לש הבוגל ןפקיה לכב יוריקה      

 70,000.00   250.00   280.00 .ןנכתמה רושיאל ירבדמ ןווג ע"ש וא רובמט ר"מ   

 70,000.00 יוריק ידומע טכילש 1.10 כ"הס  

 70,000.00 יוריק ידומעל ילירקא טכילש 10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 70,000.00 ילירקא טכילש כ"הס

קובץ: 2022-037   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     024 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
תוחתלמו הכירב תוריק ישארל הקימרק יופיח תודובע 010 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ק  ש א ר  י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       

ה כ י ר ב       

      

ת י ל ל כ  ה ר ע ה  1.10 ק ר פ  ת ת       

      
יללכה טרפמה י"פע ויהי הז קרפב תודובעה לכ      
םיקרפה ושוריפ ,יללכה טרפמהןיינב תודובעל      
תאצוהב ןיינב תודובעל יללכה טרפמה לש      
םיקרפה לכב תדחוימה תידרשמ ןיבה הדעווה      
םיחטשמ יופיחו ףוציר תודובעב םיקסועה      
ותושרב יכ הזב ריהצמ ןלבקה. םיבוטר      
תא ןיבהו םארק ,ל"נה םיטרפמה םיאצמנ      
שקיב רשא םירבסהה לכ תא לביק .םנכת      
תושירדל תופיפכב ותדובע תא עצבל בייחתמו      
ידי לע הנתניתש תופסונ תויחנהל ןהו םהב      
הזוח/זרכמל חפסנ הווהמ וז הרהצה.חקפמה      
ףופכב לכה, ונממ דרפנ יתלב קלח הניהו הז      
1076  תונקת ץבוק הייחש תוכירבל תונקתל      
תויחנהה י"פעו םינפה דרשמ תאצוהב      
.תואירבה דרשמב תופקתה      
      
REPS %5 תחיקל םילולכ הדובעה יריחמב      
.ןימזמל תוורזרו יאלבל      

תיללכ הרעה 1.10 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 2022-037   .../025 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     025 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
תוחתלמו הכירב תוריק ישארל הקימרק יופיח תודובע 010 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד י  ז ח א מ  י ט נ מ ל א  ת ק פ ס א  2.10 ק ר פ  ת ת       

.ת ו ט ו ע פ ו  ם י ר ג ו ב  ת כ י ר ב  ר י ק  ש א ר ל       

      

יופיחל תמלשומ תכרעמ תנקתהו הקפסא     01.2.025
הקיציה( הקוצי השילג תלעת      
ריחמה ,תוטועפ+םירגוב )דרפנב תרחמותמ      
:טרפ י"פע ונקתוי הלעתב הדובע+רמוח :ללוכ      
טנמלא+ מ"ס 52 בחור תבשות םע די זחאמ      
וא הרטיו תרצות מ"ס 21 בחור ידגנ תבשות      
הקלחה דגנ מ"ס 21 בחורב לוחכ חירא+ע"ש      
תירוחאה תבשותה ןיב רוביחב ןקתוי C המר      
)יתוזח דוגינ()תבלתשמ ןבא( יפקיהה ףוצירל      
הלעתל ימינפ יופיח+ ליבומ ספ טנמלאכ      
גוסמ םיקלח םילודגו םיריהב הקימרק יחיראב      
הבור+קבד+חיט רושיי תכרעמ+'ג וא 'ב      
לכ )תירמילופ( תניירושמו תקזוחמ תילירקא      
וא םוימירפ טירקיטל תצובקמ םירמוחה      
תחא החפשממ םירמוחה לכ( רשואמ ע"ש      
רומיגל דע )ימיכ לשכ רצווי אלש ידכב דבלב      
ךותיח הז ףיעסב הדובהעה תללוכ דוע ,םלשומ      

169,000.00 1,300.00   130.00 'פמוק שרדנה לכו םיתחפו םיגנורג רטמ   
      
תוכירבה יתשל הכבס תנקתהו הקפסא     01.2.030
ע"ש ANIP וא הרטיו תרצות הלועמ תוכיאמ      
מ"מ 052 בחור 'פמוק C המר הקלחה דגנ      
ספיספ יומד דבלב רופא ןווגב מ"מ 52 הבוג      

 28,600.00   220.00   130.00 ...םיעוביר רטמ   
      
יורודרוק ץרוחמ חירא תנקתהו הקפסא     01.2.040
C המר הקלחה דגנ הבוח תוחלקמ יתשל      
םוקימ י"פע.שרח י"ע קפוסמ הרטיו תרצות      
ןוטב תינגא תקיצי ללוכ ריחמה תינכתב      
םאתב הפצר םוסחמ םיעופיש םע תמאתומ      

  3,600.00   450.00     8.00 היצלטסניא תינכתל ר"מ   
      
יבוע הנבל לילג ןבא תנקתהו הקפסא     01.2.050
5 לש ףוצירה ןוויכל תוזאפ ללוכ מ"ס 3       
דוביע ,לירגה הבוגל המאתהב מ"מ      
לכל הקלחה דגנ "יבטומ" גוסמ היהי ןבאה      
לכבו תולעמ 09 תיוז תמייק אל םהב תומוקמה      
תכירבבו םירגוב תכירבב תולעמ 09 תוניפה      

  5,000.00   200.00    25.00 תוטועפ 'חי   

206,200.00 .תוטועפו םירגוב תכירב ריק שארל די זחאמ יטנמלא תקפסא 2.10 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 2022-037   .../026 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     026 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
תוחתלמו הכירב תוריק ישארל הקימרק יופיח תודובע 010 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ל ע ת  ם ו ט י א ו  ם י ע ו פ י ש  3.10 ק ר פ  ת ת       

ז ו ק י נ  ת ו ל ע ת +ה ש י ל ג       

      

יתשל םוטיא תבכש עוציבו הקפסא     01.3.010
תלעתו תוכירבה לש השילגה תולעת      
תרבח תרצות 161 רולפקיס רמיירפ, זוקינה      
תפצרו תוריק יבג לע עצובת החירמה הקיס      
שוביי ןמזו הבכש יבוע)םיעופיש הדמ( הלעתה      

 27,500.00   110.00   250.00 .ןרציה תויחנה י"פע רטמ   
      
תולעתה יתש תעיבצ עוציבו הקפסא     01.3.020
יסקופא עבצב זוקינה תלעת+תוטועפ+םירגוב      
    631N זב ןווגב , "פע הקיס תרבח תרצות'  
קר ע"ש וא תואנ רומיגל דעו ןרצי תייחנה י"פע      

 27,500.00   110.00   250.00 ....ןקת תדועת גיצהל שי הייתש ימ ןקתב רטמ   
      
תקזוחמ הלעתל תעפושמ הדמ עוציבו הקפסא     01.3.030
י"פע %5.0 לש עופישב דנובי'גיב קבדב      

 29,900.00   130.00   230.00 תולעתב םיעופיש תינכת רטמ   

 84,900.00 זוקינ תולעת+השילג תולעת םוטיאו םיעופיש 3.10 כ"הס  

291,100.00 הכירב ריק שאר יופיחו ףוציר תודובע 10 כ"הס  

      

ם י ל ו ל ס מ  ת ו כ י ר ב  י ו פ י ח  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       

ת ו ט ו ע פ ו  ת ו מ ל ק א ת ה       

      

ה ק י מ ר ק  י ח י ר א  ת ק פ ס א  1.01 ק ר פ  ת ת       

.ם י ר ג ו ב  ת כ י ר ב  ת ו ר י ק ו  ה פ צ ר ל       

      
יללכה טרפמה י"פע ויהי הז קרפב תודובעה לכ      
םיקרפה ושוריפ ,יללכה טרפמהןיינב תודובעל      
תאצוהב ןיינב תודובעל יללכה טרפמה לש      
םיקרפה לכב תדחוימה תידרשמ ןיבה הדעווה      
םיבוטר םיחטשמ יופיח תודובעב םיקסועה      
םיאצמנ ותושרב יכ הזב ריהצמ ןלבקה.      
לביק .םנכת תא ןיבהו םארק ,ל"נה םיטרפמה      
בייחתמו שקיב רשא םירבסהה לכ תא      
ןהו םהב תושירדל תופיפכב ותדובע תאעצבל      
ידי לע הנתניתש תופסונ תויחנהל      
הזוח/זרכמל חפסנ הווהמ וז הרהצה.חקפמה      
ףופכב לכה, ונממ דרפנ יתלב קלח הניהו הז      
1076  תונקת ץבוק הייחש תוכירבל תונקתל      
י"פעו  )הקלחה תעינמ(  9722  ילארשי ןקתו      
תואירבה דרשמב תופקתה תויחנהה      

.םירגוב תכירב תוריקו הפצרל הקימרק יחירא תקפסא 1.01 כ"הס            

      
      

קובץ: 2022-037   .../027 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     027 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
תוחתלמו הכירב תוריק ישארל הקימרק יופיח תודובע 010 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ק י מ ר ק  ע ו צ י ב ו  ה ק פ ס א  2.01 ק ר פ  ת ת       

א ל ל (ק ס ו י ק ו  ם י ת ו ר י ש +ת ו ח ל ק מ  י ו פ י ח ל       

)ת ו ח ת ל מ       

      
םילולכו הרהבה ךרוצל םה וללה םיפיעסה      
תוחתלמה הנבמ לכ לש עוציבה ןונכת ריחמב      
      
05x05 לדוגב ןלצרופ יחירא תנקתהו הקפסא      
תרצות ,ENOTS-NAUSSA םגדמ מ"ס      
ינווג - 3 ב ,רשואמ ע"ש וא ACNIC ןרצנוק      
תומכהמ  %05 'זבו -%05ריהב רופא      
    )DNAS( תודגנתה תגרד טמחש בולישב  
ןרציה תואתכמסא ןתיי קפסה ,C הקלחהל      
:ןאובי          .תשרדנה הקלחה-יא תגרדל      
ריחמה .1757758-40 'לט  מ"עב סקפלא      
תילירקא הבורו הקבדה ירמוח ,םוסמוס :ללוכ      
.)ר"מ 533 הנבמה חטש( תמאות  הרופא      

)תוחתלמ אלל(קסויקו םיתוריש+תוחלקמ יופיחל הקימרק עוציבו הקפסא 2.01 כ"הס            

תוטועפו תומלקאתה םילולסמ תוכירב יופיח תודובע 01 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

291,100.00 תוחתלמו הכירב תוריק ישארל הקימרק יופיח תודובע כ"הס

קובץ: 2022-037   .../028 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     028 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
שרח תורגסמ 910 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10 ק ר פ       

      

ת ו י צ ק ו ר ט ס נ ו ק ו  ם י ר ו ד י ג  1.10 ק ר פ  ת ת       

      
יפנכ דח רעש לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     01.1.021
ליפורפמ  תושיגנ רובע 'מ 02.1 חתפמב      
תרצות 'מ 01.1 הבוג LAR ןווגב עובצו ןוולוגמ      
ןוילעו ןותחת הריגס חירב, תויריצ ללוכ הדוהי      
תינכת י"פע םימוקימ 'פמוק לוענמל םיינזא+      

 19,600.00 2,800.00     7.00 .לכירדאה םע םואיתבו 'חי   
      
מ"מ 3  הפפר חפ תלד תנקתהו הקפסא ל"נכ     01.1.062
רפרפ יריצ תוגוז השולש תללוכה תונוכמ רדחל      
ןונגנמ ,רונתב עובצ ןוולוגמ הדלפ ףוקשמו      
תריחבל ןווג  ,ינוציח לוענמל םיינזא +הליענ      

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק 'פמוק תונוכמ רדח תינכת י"פע לכירדאה  
      
ביבס(רדג לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     01.1.120
"תינויבס" םגדמ רדג )יפמאה שארבו תוכירב      
0203LAR םודא ןווגב עובצו ןוולוגמ ליפורפמ      
הדוהי תרצות ףוציר ינפמ 'מ 01.1 הבוג      
הריפח ללוכ ל"נה םיליבשה ףקיהב תותשר      

 62,500.00   250.00   250.00 'פמוק ןוטב יסיסב עוציבו רטמ   
      
תותשר הדוהי רדג תנקתהו הקפסא     01.1.130
יליפורפ הייושע,תינקית "ןרק רבצ"      
,רונתב העובצ אלל תנוולוגמ םינודומעו לזרב      
תולעמ 54 ב תינוציח עורז+'מ 5.2 הבוגב      
ללוכ,'פמוק שרדנה לכו ןוטב יסיסב, הצוחה      

105,600.00   550.00   192.00 תילגנא רצח ביבס רטמ   
      
י"פע יפנכ דח םוריח רעש תנקתהו הקפסא     01.1.160
ןונגנמ+ םיליפורפ רבצ םגד תוחיטב תינכת      
רפרפ יריצ תוגוז 3 ,םיינזא ללוכ לוענמב הליענ      
תודימ 'פמוק ףוקשמ ללוכ ףוקשמ לא רוביחל      
לש תיפקיהה רדגב םקוממ 'מ 5.1/02.2 תלד      

 20,000.00 4,000.00     5.00 'פמוק תינכת י"פע םחתמה  
      
ליעפמל תינכט הסינכ רובע ךא ל"נכ     01.1.161
רדח לש תילגנאה רצחל-הכירבה ךותמ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק . 'מ 1 תודימבו ..תונוכמ  
      
      
      
      
      
      

219,200.00 1.10.910 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 2022-037   .../029 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     029 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
שרח תורגסמ 910 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

219,200.00 מהעברה      

      

      
ישאר  םוריח רעש תנקתהו הקפסא     01.1.163
תינכת י"פע יפנכ  וד ,סנלובמאו תיאבכל      
הליענ ןונגנמ+ םיליפורפ רבצ םגד תוחיטב      
רפרפ יריצ תוגוז 3 ,םיינזא ללוכ לוענמב      
תודימ 'פמוק ףוקשמ ללוכ ףוקשמ לא רוביחל      
לש תיפקיהה רדגב םקוממ 'מ 6/02.2 תלד      

 14,000.00 14,000.00     1.00 'פמוק תינכת י"פע םחתמה  
      
רובע 'מ 2.2/2.2 תודימב ךא יפנכ וד ל"נכ     01.1.164
ךרוצל בוחרה ןןויכל תילגנא רצחל  תוריש      
תונוכמ רדח לועפתו םילכימיכ תוריש      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .תודייטצהו  
      
תנוולוגמ תילוזנוק הרוק עוציבו ןונכת הקפסא     01.1.174
לצ תשרל ,ןנכתמה תריחבל ןווג רונתב העובצ      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק 'פמוק לצ תינכת י"פע תוטועפ  
      
תונוכמ רדחל הדירי הקעמ תנקתהו הקפסא     01.1.184
רטוק רונתב עובצ ןוולוגמ לזרב תורוניצ יושע      
ידיצ ינשב ןותחת לזרבו עצמא ןוילע מ"מ 04      
םיחודיק ללוכ ריחמה ,'פמוק תוגרדמה       

 10,500.00   750.00    14.00 .תוגרדמה ןוטבל תיסקופא הקבדהו רטמ   

268,700.00 תויצקורטסנוקו םירודיג 1.10 כ"הס  

      

ת ל ל ג נ  ל צ  ת ש ר  ע ו צ י ב  ן ו נ כ ת  2.10 ק ר פ  ת ת       

ת י נ ד י       

      
תכירבל תינקת לצ תשר  עוציבו ןונכת     01.2.020
עונמ תללוכה תללגנ, תינכת י"פע  םירגובה      
0 רוזיאמ קחרמ לע הרימש ,תוקראה,טקש      
םינצחל ינש םע םימ תנגומ הלעפה תספוק+,      
ןוניס %09  ןתית תשרה ..הרזחהו ףוסיא      
תריחב י"פע לוחכ בולישב 'זב ריהב ןווגב שמש      
תחיתמ,)םיעבצב םייוניש ונכתי( לכירדאה      
םידדמנ(היצקורטסנוק ידומע ג"ע תשרה      
,ןקת י"פע  םילקשו הדלפ ילבכ ללוכ )דרפנב      
גיצי ןלבקה ,תינכת יפל שרדנה לכו םינחתומ      
תעצומה הלילגה תינכת תא ישארה ןנכתמל      
םירשי םינבלמ לע ססבתת הלילגה לכ ,רושיאל      

110,400.00   240.00   460.00 .דבלב ר"מ   
      

 54,000.00   240.00   225.00 תוטועפה תכירבל רתוי הנטק ךא ל"נכ ר"מ  01.2.030

164,400.00 תינדי תללגנ לצ תשר עוציב ןונכת 2.10 כ"הס  

      

קובץ: 2022-037   .../030 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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22/08/2022

דף מס':     030 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
שרח תורגסמ 910 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ר ע מ  ת ו כ כ ס  ע ו צ י ב  ן ו נ כ ת  3.10 ק ר פ  ת ת       

ת ו נ ו כ מ  ר ד ח  ר צ ח ו  ה ס י נ כ       

      

ללוכ ,תונוכמ רדח תככס עוציבו ןונכת הקפסא     01.3.010
םיבושיחו גנייורדפוש תוינכת רושיא      
,טקייורפה לש רוטקורטסנוקה לצא ,םייטטס      
וא ו ,עקרק ץעוי תויחנה י"פע םיסוסיבה לכ      
הככסה ,םמצע ןוטבה יחטשממ הככס תחימצ      
תינכת י"פע תשקב םילגרועמ הדלפ יליפוורפמ      
ךוכיסו הקולח ישירמ ללוכ ,תינורקע      
ףוסכ ןווגב דייישילופ מ"מ 22 טנוברקילופב      
םע הרוק לווכ ,רשואמ ע"ש וא לגילופ תרצות      
. ג"ק 007 דע לש לקשמ תמרהל לותח ןרוגע      
ןווגב רונתב תועובמצ תונוולוגמ תודלפה לכ      

244,000.00 2,000.00   122.00 לכירדא י"פע ר"מ   
      
'פמוק טקייורפל הסינכ תרקב רוזיאל ךא ל"נכ     01.3.020

 64,800.00 1,800.00    36.00 .םיינורקע ךתחו תינכת י"פע ר"מ   

308,800.00 תונוכמ רדח רצחו הסינכ ךרעמ תוככס עוציב ןונכת 3.10 כ"הס  

      

ר ק ו ב מ  ה ס י נ כ  ך ר ע מ  4.10 ק ר פ  ת ת       

      
תללוכה תמלשומ הנקתהו עוציב ןונכת     01.4.010
,+עקרק ץעוי ח"וד ססובמ ( סוסיב      
לכירדאו רוטקורטסנוק םע םואיתבו      
תרקובמ הסינכ תכרעמל ,)טקייורפה      
םיילמשח הסינכ ינוביבס ינש לע תססובמה      
ינורטקלא דוקיפב, 613 הטסורינ םייושע      
ללוכ ריחמה ע"ש וא תויגולונכט םור תרצות      
,הכירבה ייונמל םיפי'צ ארוקו ,תרוסמת תנכות      
להנמ תדמעמ תילמשח חתפנ שיגנ רעש      
םוריח בצמב תיטמוטוא החיתפ ללוכ ,הכירבה      
הדלמ םירודיג ללוכ ריחמה ,טולימ ךרוצל      
תריחב י"פע ןווגב רונתב עובצ תנוולוכמ      
שי ,'פמוק תפרוצמ תינכת י"פע  ,ןנכתמה      

 40,000.00 40,000.00     1.00 'פמוק ...ןנכתמה רושיאל גנייורדפוש שיגהל  

 40,000.00 רקובמ הסינכ ךרעמ 4.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 2022-037   .../031 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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22/08/2022

דף מס':     031 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
שרח תורגסמ 910 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ו מ ע  ש א ר ב  ם י נ ו י ל  ם י נ ר ק ו ד  5.10 ק ר פ  ת ת       

י ו ר י ק       

      

הייושע םינרקוד תודיחי תנקתהו הקפסא     01.5.010
ףפוכי ל"נה מ) 'מ 5.0 הדיחי תודימ(  הטסורינ      
אוה ףיעסה ריחמ חטשב דומעה רטוק י"פע      

  5,000.00   100.00    50.00 טלפמוק דומעל תודיחי 5.2  רובע 'חי   

  5,000.00 יוריק דומע שארב םינויל םינרקוד 5.10 כ"הס  

786,900.00 שרח תורגסמ 10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

786,900.00 שרח תורגסמ כ"הס

קובץ: 2022-037   .../032 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     032 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
יזכרמ הנבמ עוציב ןונכתל הרהבה יפיעס-שא יוביכו יוליג 530 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  10 ק ר פ       

      

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל ג  ת כ ר ע מ  1.10 ק ר פ  ת ת       

      
ףיעסב םירחמותמ הז קרפב םיפיעסה לכ      
ןאכ םיגצומ םיפיעסה יזכרמ הנבמ עוציב ןונכת      
תוינכת אורקל שי ,תומכ אלל דבלב הרהבהל      
ליבקמב תוחיטב      
      
דעוימ "ןעוממ" יגולנא רייפלט לש  הרקב חול     01.1.005
, םיציחלו תבותכ תודיחי , םיאלג 061 רוביחל      
תירמונ אפלא הגוצת ,הלעפה תודיחי ללוכ      
יעגמ ,הלקת םזמז ,הקעזא רפוצ ,תירבעב      
ןמז ןועש ,  )STUP-TUO( הלעפהו דוקיפ      
חכ יקפס ,ןעטמו םירבצמ ,ףקוע קספמו      
רתי לכו תכתמ דסמ ,םירפמדו שא תותלדל      

'פמוק                           .םישורדה םירזבאה  
      
ירפסמ -6 ל ילטיגיד יטמוטוא ןופלט ןגייח     01.1.010
תוברל .)הבורצ( תטלקומ העדוהו ןופלט      

'פמוק                           .יוליגה תכרעמל חווידו וק רוטינ תודיחי  
      
,סיסב ללוכ ירטקלאוטופ יגולנא ןשע יאלג     01.1.015
רוביח תורשפאו DEL תירונ תבותכ תדיחי      

.תפסונ ןומיס תירונ תלעפהו 'חי                             
      
תפלק םע העוקש וא הייולג הנקתהל ינדי ץיחל     01.1.020
יטסלפ יוסיכ ,הספוק ללוכ ,תינוציח הנגה      

תבותכ תדיחיו טוליש ,תרזוח הנקתהל 'חי                             
      
יאלגה סיסבב תירונל הליבקמ ןומיס תרונמ     01.1.025

.טולישו הנקתה ירזבא ,השדע ללוכ 'חי                             
      
)TUPTUO - TUPNI(  יתבותכ רסמימ     01.1.035
יסחיה קלחה ללוכ טלשנה רזבאל דע רקובמ      
,םירפמד ,םיטנגמ רובע שרדנה חכה קפסב      

.'דכו למשח קותינ ,א"מ תקספה ,שא תותלד 'חי                             
      
הדיחי רובע ןשע יאלג ריחמל תפסות     01.1.040
,למשח חול ךותב תבלושמ הנקתהל "הלסלס"(      
הספוקו חולה תרקת לע )עבוק( קוזיח ללוכ      
תורבטצה תעינמל יאלגה סיסב תא הסכמה      

'פמוק                           ,םירוביחה לא השיגו קבא  
      
      
      
      

1.10.530 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 2022-037   .../033 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     033 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
יזכרמ הנבמ עוציב ןונכתל הרהבה יפיעס-שא יוביכו יוליג 530 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
המצועב "שא" טלש םע ילוק רוא הקעזא רפוצ     01.1.045
    BD59 , רסמימ וא/ו תבותכ תדיחי ללוכ  
טוליש ,דרפנב "ץנצנלו" דרפנב רפוצל יתבותכ      

.הרקתל וא ריקל הנקתה ירזבאו 'חי                             
      
תנגה ללוכ למשח חולל יטמוטוא יוביכ תדיחי     01.1.050
הלעפה ,הרקבה חולב היצקידניא תירונ ,םיווק      
הלעפה ,הייהשה ירודיס ,"גינינוז סורקמ"      
םע לכימ רוזיפ יריחנו תרנצ ,תיטמוטואו תינדי      
,ץחל דמ ,םותסש ,MF-002 יוביכ זג ג"ק 3      
,הרקת וא הפצר , ריקל עוביק ןקתמ ,טטוסרפ      
םירזבאה לכו טוליש ,הלעפהל תבותכ תדיחי      
תוברל .םימלשומהלעפהו הנקתהל םישורדה      
הרקבה חולב יוויח תלבקל הצק תדיחי      

'פמוק                           .הנקתהו רוביח ללוכ ,תימוקמ יוביכ תכרעממ  
      
8.0X2(X2( לבכב דבלב A-SSALC טוויח     01.1.055
הטעמ לעב םודא לבכב םירוזש םיטוח תוגוזב      
תדוקנל ריחמ ,תוחפל מ"מ 8.0 רטוקב ,לופכ      
תדיחי ,ץנצנ ,רפוצ ,ןומיס תרונמ ץיחל ,יאלג      
ויהי אל .בורק רזבאמ וא תזכרהמ 'דכו יוויח      
תואספוק הנייהת ,םירזיבאה ןיב םירוביח      

.דבלב רבעמ 'קנ                             
      
העוקש תינורא תוברל ל"נה 'עמל הנשמ לנפ     01.1.060
ידיג בר לבכו הפוקש תינוציח תלדו ריקב      

'פמוק                           .MR-5004 םגדמ תזכרה - תזכרה דע שרדנכ  
      
תכרעמ לכל ילארשיה םינקתה ןוכמ תקידב     01.1.065
.תוחולל זגב יוביכ תוכרעמלו ןשע/שא יוליג      
אלל 'עמה תלבק דע תורזוח תוקידב תוברל      

'פמוק                           .תורעה  

שא יוביכו יולג תכרעמ 1.10 כ"הס            

שא יוביכו יוליג 10 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      

יזכרמ הנבמ עוציב ןונכתל הרהבה יפיעס-שא יוביכו יוליג כ"הס          

קובץ: 2022-037   .../034 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     034 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
הקיסומו הזירכ תכרעמ 630 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ק י ס ו מ ו  ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  10 ק ר פ       

      

י ז כ ר מ  ד ו י צ  1.10 ק ר פ  ת ת       

      
הנקתהו השיכר םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכ      
םע םואיתב )ףיעסב ןייוצ אל םע םג(תמלשומ      
ללכ םיללוכמ דוע ,לכירדאהו תוחיטבה סדנהמ      
דע תרושקתו למשח תונזה םכותב םיפיעסה      
'פמוק ישאר ןוראל      
      
תרצותמ ס.מ.ר W004 קפסה ירבגמ     01.1.005
    OIDUA-CIדויצ ללוכ ,םורח תועדוה רודישל  
רוטינ תדיחי םע הזירכ תדמעב רוטינומ ,ידועי      
חתממ הלועפל םידעוימ ,חכ קפס ,הקידבו      
הנקתהל םימאתומ ,V42 םירבצמותשרה      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק הלקת חוויד סיטרכ תוברל 91" דסמב  
      
תודמע יתש ל דעוימ ,לילצ לברע     01.1.010
ינשהו הכירב להנמ דרשמב דחא,ןופורקימ      
הזירכ רוביח ללוכ ,לכירדאה םע םואיתב      
םדק ללוכ , ןופלט תכרעמו םוקרטניא תכרעממ      
- 01ל גותימ תכרעמו ינורטקלא גנוג ,םירבגמ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .91" דסמב הנקתהל םאתומ ,הזירכ ירוזא  
      
    UV לברע תוסינכ ררוב ללוכ רוטינומ תדיחי 01.1.015
תסוו ,לוקמר , RETEM ,םירבגמ תואיציו      

  2,400.00 2,400.00     1.00 'פמוק .91" דסמב הנקתהל םאתומ ,המצוע  
      
םינתינ םילילצ השולשל הקעזא ללוחמ תדיחי     01.1.020

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .91" דסמב הנקתהל םאתומ ,הריחבל  
      
שבי עגמ םע סיודא ןעטמו םורח ירבצמ תדיחי     01.1.025
,שרדנכ לוביקב ז"אמו יוויח תרונ םע לנפו      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק .91" דסמב הנקתהל םימאתומ  
      
לכ תלכהל ןובסס תרצותמ U53 91" דסמ     01.1.030
תותלד ללוכ ,שרדנכ הברזר תפסותב דויצה      
ןקתימו רורויא ירודיס ,הליענ ירודיסו      

  4,700.00 4,700.00     1.00 'פמוק .םירבצמל  
      
םינופורקימו םילוקמר יוקב הלקת יוהיז תכרעמ     01.1.035
דסמב בלושמ תוארתה לנפ ללוכ)םירוזא -8ל(      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק ,טלפמוק ריחמ ,תישארה הזירכה תדמעבו  
      
      
      
      

 26,600.00 1.10.630 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 2022-037   .../035 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     035 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
הקיסומו הזירכ תכרעמ 630 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 26,600.00 מהעברה      

      

      
,תובורצ םורח תועדוה תעמשהל תכרעמ     01.1.040
תועדוהה ךשמ כ"הס , תועדוה 8-6 ל דעוימ      
הטלקה רשפאת תכרעמה .תוינש 06 דע שרדנ      
בלושמ TTP תועצמאב ןימזמה י"ע תימוקמ      
,תועדוהה תא תונשל רשפאמה ,תכרעמב      
רפסמכ םיאתמ קספמב הרמושלו טילקהל      
וא/ו ףסונ רושכמבו ךרוצ לכ אלל תועדוהה      
שא יולג תכרעמ םע תבלושמ.אוהשלכ קורפ      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק 0221 ןקת יפל  
      
,דסמב הנקתהל םייזכרמ המצוע יתסוו ךרעמ     01.1.045
טלפמוק ריחמ ,םחתמה ירוזא לכב הטילשל      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .םילוקמרה ירוזא לכל  

 47,600.00 יזכרמ דויצ 1.10 כ"הס  

      

ן ו פ ו ר ק י מ  ת ו ד מ ע  2.10 ק ר פ  ת ת       

      
הנקתהו השיכר םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכ      
םע םואיתב )ףיעסב ןייוצ אל םע םג(תמלשומ      
לכירדאהו תוחיטבה סדנהמ      
      
ירוזא לכב הטילשל  תישאר ןופורקימ תדמע     01.2.005
הבית ךותב םיאבכ לנפב הנקתהל ,ןיינבה      
תלעפה ינצחל חתפמו טוליש םע ,תנגומ      
יוויחו ,הריפצ תלעפה ןצחל ,םורח תועדוה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .תולקת  
      
ירוזא - לכב הטילשל תישאר ןופורקימ תדמע     01.2.010
ןומיס ינצחל םע ינחלוש ןופורקימ תוברל ןינבה      
םוינימולא לנפב הדיחיה בולישו העדוהה םורט      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .הרקבה ןחלושב  

  5,000.00 ןופורקימ תודמע 2.10 כ"הס  

      

ם י ל ו ק מ ר  3.10 ק ר פ  ת ת       

      
הנקתהו השיכר םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכ      
םע םואיתב )ףיעסב ןייוצ אל םע םג(תמלשומ      
לכירדאהו תוחיטבה סדנהמ      
      
      
      
      
      

3.10.630 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 2022-037   .../036 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     036 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
הקיסומו הזירכ תכרעמ 630 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
"  OIDUA-CI EGNAR LLUF לוקמר     01.3.005
,W6-01 קפסה ,8" רטוקב ,ילאיסקאוק      
הנקתהל ,וק יאנש ללוכ ,תכתמ וא ץע תוביתב      
תוגרדמ ירדח,תומלוא ,םירודזורפב  הייולג      
םיקדהמ םע קפוסי לוקמרה .םיירוביצ םיחטשו      
.תוקד 081 תוחפל שאב תודימעל םיימרק      

  5,000.00   500.00    10.00 IP66 'חי   
      
תושיגר ילעב OIDUA-CI רפוש ילוקמר     01.3.015
םינוקתמו וק יאנש ללוכ ,BD821 תיטסוקא      
םימאתומ ,דומע וא ריק ,הרקתל הילתל      
,ROODTUO , 56PI וא ROODNI הנקתהל      
.שרדנכ הילת ירזבאו הנקתהתועורז תוברל      

  3,000.00 1,000.00     3.00 הכירבב הנקתהל ןרציה י"ע םאתומ 'חי   
      
)ירודכ( OIDUA-CI לוגע יבחרמ לוקמר     01.3.020
תריחב י"פע עבצב עובצ תינוציח הנקתהל      
םידומעה לע הנקתה עורז תוברל לכירדאה      
שאר לע הנקתהל םיאתמה לוקמרל סיסבו      

  6,000.00 1,500.00     4.00 הרוקמ הכירב רובע 56PI .הרואתה דומע 'חי   

 14,000.00 םילוקמר 3.10 כ"הס  

      

ת ו י ת ש ת  4.10 ק ר פ  ת ת       

      
הנקתהו השיכר םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכ      
םע םואיתב )ףיעסב ןייוצ אל םע םג(תמלשומ      
לכירדאהו תוחיטבה סדנהמ      
      
לע ץוח וא םינפ לוקמרל תויללכ טוויח תדוקנ     01.4.005
ןוראמ לופכ הטעמ לעב רוזש לבכב םידומע      
לופכ טוויח ,בורק לוקמרמ וא ירוזא ךומנ חתמ      
תומלשה ללוכ ,רוזא לכל םיווק ינש ,הבלצהב      
דרפנ טוויחו ,A SSALC ב תואלול תריגסל      
םהשכ , הקיסומ רודישל םידעוימה םילוקמרל      
שא ןיסח לבכב הזירכ ירוזא םתואב םיבלושמ      

 15,000.00   250.00    60.00 .)06E081EFHXH )N סופיטמ 'קנ   
      
,םירוזא גותימ ללוכ ןופורקימ תדמע טוויח     01.4.010
לבכב ,'דכו תולקת יוויח ,תוטלקומ תועדוה      
ךתחבו םידיג רפסמ לעב ךכוסמ הקינורטקלא      
ריחמ ,ףפולמו רוזש דוקיפ לבכבו ,שרדנכ      
סופיטמ שא ןיסח דויצה דסממ הדמע טוויחל      

  1,000.00   500.00     2.00 HXHFE180E60 (N). 'קנ   

 16,000.00 4.10.630 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 2022-037   .../037 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     037 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
הקיסומו הזירכ תכרעמ 630 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,000.00 מהעברה      

      

      
תינושל יקדהמ ללוכ יתמוק זוכיר 4IC ןורא     01.4.015

    600.00   600.00     1.00 NID ספל 'חי   
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .תכרעמה ירזבא לכ תקידבו ,הצרה ,הלעפה 01.4.020

 19,600.00 תויתשת 4.10 כ"הס  

 86,200.00 הקיסומו הזירכ תכרעמ 10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 86,200.00 הקיסומו הזירכ תכרעמ כ"הס

קובץ: 2022-037   .../038 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     038 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
יללכ חותיפו תויטטניס תואשדמ תועלסמ תבלתשמ ןבאמ םיליבש 150 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ס י נ כ ב ו  ,ה כ י ר ב ה  ף ק י ה ב  ם י ל י ב ש  10 ק ר פ       

ר ת א ל       

      

ח ו ת י פ ב  ת ו ע ל ס מ ו  ם י ל י ב ש  1.10 ק ר פ  ת ת       

      
תבלתשמ ןבא תנקתהו הקפסא     01.1.010
02/02/6  תודימב בוהצ ירבדמ ןווגב ןוטסרקא      
תרוצב םשוית ןבאה ע"ש וא, ןייטשרקא תרצות      
םינווג ינש י"פע ההכ/ריהב טמחש      
בוהצ בהנש ןווגב גנוטיא וא ,ןבל/םרק+בהבהצ      
הייחש תוכירבל C המר הקלחה דגנ ירבדימ      
תבכשל םוסמוס םושיי ללוכ ריחמה      
,םויסב םיקשימה ןיב תונויד לוחו,החנהה      
תומוקמה לכב ינועבצ סיידו עבצ ינוקית      
לעת ןוויכל תעפושמ ןבא עוציב ,םישרדנה      
ללוכ, טרפ י"פע זוקינה תלעת ןוויכלו השילגה      
השילגה תולעתב תועגונה םינבא ןוטיב      

100,100.00   220.00   455.00 .זוקינהו ר"מ   
      
תריחבל ןבל/םרק ריהב ןןוגב ךא ל"נכ     01.1.015

100,100.00   220.00   455.00 .לכירדאה ר"מ   
      
םע 51/02 תינבלמ ןג ןבא תנקתהו הקפסא     01.1.030
בג ללוכ ןייטשרקא ,אשדה יפלכ המוטק הניפ      

 38,400.00   120.00   320.00 םיפוצירה ללכל דוסיו ןוטב רטמ   
      
)םיליבש ביבס(ץצח תננסמ תנקתהו הקפסא     01.1.040
ללוכ ,עקרקב ןמטומ ינכטואג דבב הפוטע      
דע לש קמועבו בחורב תננסמה %5.0 עופיש      
תואשדמל רוביחבו םיליבשל תחתמ מ"ס 06      
קודיה הריפח ללוכ ריחמה 'פמוק טרפ י"פע      

 46,400.00   290.00   160.00 תמלשומ הרוצב תננסמה ןישייו תיתש רטמ   
      
השולש דע םיינשב תועלסמ תנקתהו הקפסא     01.1.050
םיחתפ תריגס ללוכ...יפמאה ידיצב םיכבדנ      
לופיט(ירבדמ ןווגב תיטנמצ הלחוכב      
07-66 חפנ 'מ 1 דע 07 עלס לדוג )היינמשילל      

 48,000.00   400.00   120.00 דבלב תוכירב ףקיהב ע"ש וא ןבל לילג מ"ס ר"מ   

333,000.00 חותיפב תועלסמו םיליבש 1.10 כ"הס  

333,000.00 רתאל הסינכבו ,הכירבה ףקיהב םיליבש 10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 2022-037   .../039 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     039 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
יללכ חותיפו תויטטניס תואשדמ תועלסמ תבלתשמ ןבאמ םיליבש 150 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ט ט נ י ס  ת ו א ש ד מ  20 ק ר פ       

      

2 ק ר פ  ת ת  2.20 ק ר פ  ת ת       

      
תרצותמ ינקת יטטניס אשד תנקתהו הקפסא     02.2.010
ללוכ ריחמה יפמאה יבשומל דבלב תיאפוריא      
הבוג ,)םוסמוס( זוקינה תישתשתו אשדה תא      
004 היהי ילמינימה ביסה יבוע מ"מ 54 םיביס      
תבורעת ימוג יריגרגו לוח יולימ ללוכ ,ןורקימ      
םינומיסה לכ ללוכ ןרציה טרפמ י"פע יולימה      
"קבחש" רצומ קית יטרפמל םאתהב םישרדנה      
עוביק יעצמא ןונכתל תעדה תא תתל שי ,      
רוביחה תא עצבלו אשדה רכ ילושל יתוכיא      
היהי אשדה ,דחא חטשמל הקבדה וא הריפתב      
היקשה וא םשג מ"מ 06 ל זוקינ תלוכי לעב      
םינרציהמ רחביי ל"נה העשב .תוחפל העשב      
SERUDECORP כ א"פיפ י"ע םירשואמה      
    DEREFERP AFIF תבכש ג"ע ןקתוי אשדה  
לש ומכ 4.0 םוסמוס( הנוילעה תיתשתה      
ףוט וא ו הבצחמ לוח אל ןפוא םושב***ףוציר      
תויעוצקמב עצובת הו אשדה תנקתה , )4.0      
,ןונכתה י"פע םישרדנה םיעופיש ללוכ      
י"פע יפמאב םיווק ןומיס תללוכ הנקתהה      
DAP - םיעוזעז תמלוב הבכש, ןנכתמ תינכת      

134,900.00   190.00   710.00 .מ"מ 21 לש 'נימ יבועב KCOHS ר"מ   
      
תובכש אלל( ךא  ךר יטטניס אשד ךא ל"נכ     02.2.020
ללוכ מ"ס 51 םוסמוס עצמ יבג לע  ל"נה  )ימוג      
לכה מ"ס 51  לש קמועל ףושיחו הריפח      
הרוצב עקרקל רמסומי אשדה ,הז ףיעסב לולכ      
רצומל ןתנית תוירחא ,תיתוחיטבו תיעוצקמ      
רוזיא חטש  לכל 'פמוק םינש 5 ל  תוחפל      

222,000.00   120.00 1,850.00 .תינכתב ןומיס י"פע םימייקה םיצעה ר"מ   

356,900.00 2 קרפ תת 2.20 כ"הס  

356,900.00 תויטטניס תואשדמ 20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

689,900.00 יללכ חותיפו תויטטניס תואשדמ תועלסמ תבלתשמ ןבאמ םיליבש כ"הס

קובץ: 2022-037   .../040 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     040 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
יללכ בויב תוכרעמ 750 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ב - ב ו י ב  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       

      

)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( ב ו י ב  י ו ק  3.10 ק ר פ  ת ת       

      
גרד בלוצמ ןליטאלופ רוניצ תנקתהו הקפסא     01.3.020
    61 001-EP ךותירב מ"מ 061 רטוקב בויבל  
לכב עקרקב ,םינפ ךותיר וא ן'זויפורטקלא      
לוח תפיטע ללוכ ריחמה תינכת "פע םיקמועה      
המדא גוס לכב הביצח וא ו הריפח מ"ס 04      
דועית 4.0 ףוטב יללכ דופיר ללוכ ילכ גוס לכבו      

 51,000.00   300.00   170.00 .חוקיפל הרבעהו דופרה רטמ   
      
תוטועפ םיננסממ תכרעמ יפיטשת וק ל"נכ     01.3.031
ךא 'פמוק ריוא חוורמב החוש דע םירגובו      

  8,700.00   290.00    30.00 .מ"מ 011 רטוקב רטמ   

 59,700.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 3.10 כ"הס  

      

ז ו ק י נ ו  ב ו י ב  י נ ק ת מ  4.10 ק ר פ  ת ת       

      
,קודיה הריפח תוללוכ הז קרפב תודובעה לכ      
הרוצב החושה תנקתה הקפסאו עוניש דופיר      
.הטמיטא ללוכ תמלשומ      
      
רטוקב תיפוח הרקב תחוש הנקתהו הקפסא     01.4.010
06 רטוקב הסכמ רטוק הרקת םע מ"ס 07      

 22,200.00 3,700.00     6.00 .רטמ 2.1 דע קמועב מ"ס 'חי   
      
רטוקב תיפוח הרקב תחוש הנקתהו הקפסא     01.4.015
06 רטוקב הסכמ רטוק הרקת םע מ"ס 08      

 33,600.00 4,200.00     8.00 .רטמ 5.1 דע קמועב מ"ס 'חי   
      
רטוקב תיפוח הרקב תחוש הנקתהו הקפסא     01.4.030
06 רטוקב הסכמ רטוק הרקת םע מ"ס 001      

 28,200.00 4,700.00     6.00 .רטמ 00.2 דע00.1 קמועב מ"ס 'חי   
      
רטוקב תיפוח הרקב תחוש הנקתהו הקפסא     01.4.040
06 רטוקב הסכמ רטוק הרקת םע מ"ס 001      

 10,400.00 5,200.00     2.00 .רטמ 02.2 דע 2 דע קמועב מ"ס 'חי   
      
רטוקב תיפוח הרקב תחוש הנקתהו הקפסא     01.4.050
06 רטוקב הסכמ רטוק הרקת םע מ"ס 021      

 15,000.00 7,500.00     2.00 .רטמ 5.3 דע 8.2 קמועב מ"ס 'חי   
      
      
      
      

109,400.00 4.10.750 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 2022-037   .../041 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     041 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
יללכ בויב תוכרעמ 750 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

109,400.00 מהעברה      

      

      
רטוקב הרקב תחושב  לפמ הנקתהו הקפסא     01.4.100

  9,600.00 1,600.00     6.00 והשלכ 'חי   

119,000.00 זוקינו בויב ינקתמ 4.10 כ"הס  

178,700.00 חותיפב- בויב תודובע 10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

178,700.00 יללכ בויב תוכרעמ כ"הס

קובץ: 2022-037   .../042 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     042 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
'רעמו תרנצ  ןוניס 87 דע 57 םיקרפ 570 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו כ ר ע מ ו  ת ר נ צ -ה י צ ל ט ס נ י א  ת ו ד ו ב ע  57 ק ר פ       

ה כ י ר ב ל       

      

ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  1.57 ק ר פ  ת ת       

      
יללכה טרפמה י"פע ויהי הז קרפב תודובעה לכ      
ושוריפ ,יללכה טרפמה .ןיינב תודובעל      
ןיינב תודובעל יללכה טרפמה לש םיקרפה      
לכב תדחוימה תידרשמ ןיבה הדעווה תאצוהב      
היצלטסניאו תרנצ תודובעב םיקסועה םיקרפה      
םיאצמנ ותושרב יכ הזב ריהצמ ןלבקה.      
לביק .םנכת תא ןיבהו םארק ,ל"נה םיטרפמה      
עצבל בייחתמו שקיב רשא םירבסהה לכ תא      
ןהו םהב תושירדל תופיפכב ותדובעתא      
.חקפמה ידי לע הנתניתש תופסונ תויחנהל      
הניהו הז הזוח/זרכמל חפסנ הווהמ וז הרהצה      
תונקתל ףופכב לכה ,ונממ דרפנ יתלב קלח      
תאצוהב 1076  תונקת ץבוק הייחש תוכירבל      
דרשמב תופקתה תויחנהה י"פעו םינפה דרשמ      
.תואירבה      
      
ץחל תוקידב םכותב םיללוכ םיפיעסה יריחמ      
תנקתה ,רוזיפה תרנצל םיקקפב םוטיא י"ע      
ריאשי ןלבקה ,יתלחתה ץחל םושירו ץחל ןועש      
עובשמ תחפת אלש הפוקתל ץחלה ןועש תא      
שרדנ ץחל ןנכתמהו חקפמה רושיאל םימי      
.רב 2 ילמינימ      
      
םיחודיק ימוטיא םיחודיק םיללוכ םיפיעסה לכ      
תוריקה ירבעמ לכב םי'צנלפ עוציבו ,הקיסב      
'פמוק      
      
טקייורפב םיפיעס לטבל יאשר הדובעה ןימזמ      
ןנכתמ םע ץעייתהש רחאל ,ותעד לוקיש י"פע      
םיפיעסל תפסות לש הרקמ לכב .טקייורפה      
ףיעסה רחמותי תויומכה בתכב ועיפוה אלש      
."לקד" רפסב וכרעמ 08% י"פע      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1.57.570 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: 2022-037   .../043 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     043 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
'רעמו תרנצ  ןוניס 87 דע 57 םיקרפ 570 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תרנצה תחנה ךילהת לכ תא דעתי ןלבקה      
יוסיכ ךילהת תא דוחייבו ,תילטיגיד המלצמב      
ושגוי םימוליצה ,םי לוחב הדופירו תרנצה      
לכ.חקפמה לא םייפוס תונובשח רושיאל      
השילגה ילכימו תוכירבה ןיב תרבחמה תרנצה      
וא ןלוגה רעש ןליטאילופ היהת תונוכמה רדחל      
תרנצ רוביחל םי'צנלפ םע עצובת ל"נהו ע"ש      
    CVP, מ היהת תוכירבה ךותב תרנצה CVP  
.ומצע תונוכמ רדחב תרנצה לכ ללוכ      

תויללכ תורעה 1.57 כ"הס            

      

ה כ י ר ב -ר ו ז י פ /ן ו נ י ס  ת כ ר ע מ  2.57 ק ר פ  ת ת       

      
.טקייורפה יפיעס ללכל תסחייתמ וז הרעה      
ירזיבא לכ תא םיללוכ םיפיעסה ללכב םיריחמה      
לכב ק,ותינ יפוגמ ,T תודיחי ,תויוז ;רוביחה      
תומחלהו תוקבדה ,םישרדנה םירטקה      
עוציב , סקלפקיסב םיחודיק ימוטיא ,תושרדנ      
שרדנה לכו הקיצי ינפל תוריק ירבעמב םי'צנלפ      
ל"נה הריפחב תחנומה תרנצ יבגל,תונכהב      
יארחא היצלסניאה ןלבק ,םי לוחב הסוכת      
תוחכונב םינוטבה ןלבק י"ע לוחב יוסיכ אדוול      
.יוסיכה דועיתו םוליצ ללוכ ,דבלב חקפמ      
      
061 רטוקב 001EP תרנצ עוציבו הקפסא     75.2.010
רדחל דעו הכירבהמ םיננוסמ םימל מ"מ      
תרנצ תינכת י"פע הריפחב תחנומ ,תונוכמ      
םירוביחה לכו תומחלה,םיחפס תוברל      
CVP ל ןליטאילופמ םי'צנלפ ירבעמ( םישרדנה      

 13,000.00   260.00    50.00 .)םיאתמה רטוקב רטמ   
      
מ"מ 09 רטוקב 001EP תרנצ עוציבו הקפסא     75.2.011
,תונוכמ רדחל דעו הכירבהמ םיננוסמ םימל      
תוברל תרנצ תינכת י"פע הריפחב תחנומ      
םישרדנה םירוביחה לכו תומחלה,םיחפס      
רטוקב CVP ל ןליטאילופמ םי'צנלפ ירבעמ(      

  9,120.00   190.00    48.00 .)םיאתמה רטמ   
      
01 גרד C.V.P רוניצ לש הנקתהו הקפסא     75.2.020
ילגעמל םימ תקולחל מ"מ 011 רטוקב רופא      

  9,750.00   195.00    50.00 הלודגה הכירבב רוזיפ רטמ   
      
      

 31,870.00 2.57.570 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 2022-037   .../044 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     044 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
'רעמו תרנצ  ןוניס 87 דע 57 םיקרפ 570 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 31,870.00 מהעברה      

      

      
01 גרד C.V.P רוניצ לש הנקתהו הקפסא     75.2.021
הכירבב הקולח לגעמל מ"מ 57 רטוקב רופא      

 15,600.00   130.00   120.00 הלודגה רטמ   
      
01 גרד C.V.P רוניצ לש הנקתהו הקפסא     75.2.030
תיבחור הקולח תרנצל מ"מ 36  רטוקב רופא      

 11,700.00    90.00   130.00 הלודגה הכירבל יתפצר רוזיפל רטמ   
      
01 גרד C.V.P רוניצ לש הנקתהו הקפסא     75.2.031
תכירבב הקולח תרנצל מ"מ 57 רטוקב רופא      

  1,560.00   130.00    12.00 תוטועפה רטמ   
      
01 גרד C.V.P רוניצ לש הנקתהו הקפסא     75.2.032
רוזיפל הקולח תרנצל מ"מ 36  רטוקב רופא      

  2,250.00    90.00    25.00 תוטועפה תכירבל יתפצר רטמ   
      
וא םירגובל םייתפצר םירזפמ+םיבכור עוציב     75.2.040
םאתומ LARTSA תרצות מ"מ 05 םיידיצ      
הבוגל טנמלאה תעקשה ללוכ יס יו יפ תוכירבל      
ןתינה גופסב דופיר ללוכ הפצרה םע 0      

 15,000.00   250.00    60.00 .תוביצחל רושיא ןיא הקיציה רחאל האצוהל 'חי   
      
05 תוטועפל םייתפצר םירזפמ+םיבכור עוציב     75.2.041
יו יפ תוכירבל םאתומ LARTSA תרצות מ"מ      
הפצרה םע 0 הבוגל טנמלאה תעקשה ללוכ יס      
רחאל האצוהל ןתינה גופסב דופיר ללוכ      

  2,500.00   250.00    10.00 .תוביצחל רושיא ןיא הקיציה 'חי   

 80,480.00 הכירב-רוזיפ/ןוניס תכרעמ 2.57 כ"הס  

      

ה כ י ר ב -ה ק י נ י  ת כ ר ע מ  3.57 ק ר פ  ת ת       

      
061 רטוקב 001EP תרנצ עוציבו הקפסא     75.3.010
הלודגה הכירבהמ )הקרוה( הקיני תרנצל מ"מ      
תינכת י"פע הריפחב תחנומ ,תונוכמ רדחל דעו      
םירוביחה לכו תומחלה,םיחפס תוברל תרנצ      
יו יפל ןליטאילופמ םי'צנלפ ירבעמ( םישרדנה      
תורובמ ,הקיציב חנומ )םיאתמה רטוקב יס      
תא ללוכ ריחמה, תונוכמה רדחל דעו הקיניה      
תוקבדהו ,תומחלה ,םישרדנה םיחפסה לכ      
,הקיניה תורובל רטוק ירבעמו תיווז ירוביח      
םירוביחה לכו תומחלה ,םיחפס תוברל      

 12,500.00   250.00    50.00 .םישרדנה רטמ   
      

 12,500.00 3.57.570 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 2022-037   .../045 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     045 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
'רעמו תרנצ  ןוניס 87 דע 57 םיקרפ 570 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,500.00 מהעברה      

      

      
011 רטוקב 001EP תרנצ עוציבו הקפסא     75.3.011
הלודגה הכירבהמ )הקרוה( הקיני תרנצל מ"מ      
תינכת י"פע הריפחב תחנומ ,תונוכמ רדחל דעו      
םירוביחה לכו תומחלה,םיחפס תוברל תרנצ      
יו יפל ןליטאילופמ םי'צנלפ ירבעמ( םישרדנה      
תורובמ ,הקיציב חנומ )םיאתמה רטוקב יס      
תא ללוכ ריחמה, תונוכמה רדחל דעו הקיניה      
תוקבדהו ,תומחלה ,םישרדנה םיחפסה לכ      
,הקיניה תורובל רטוק ירבעמו תיווז ירוביח      
םירוביחה לכו תומחלה ,םיחפס תוברל      

 12,500.00   250.00    50.00 .םישרדנה רטמ   

 25,000.00 הכירב-הקיני תכרעמ 3.57 כ"הס  

      

ה כ י ר ב -ה ש י ל ג  ת כ ר ע מ  4.57 ק ר פ  ת ת       

      

רופא 01 גרד CVP תרנצ תנקתהו הקפסא     75.4.010
ףוסיא תורוניצל םיחפס ללוכ מ"מ 061 רטוקב      
תוטועפה תכירבמו הלודג הכירבהמ השילג ימ      
ןמוסמ תרנצ יאוות לע תונוכמ רדח דעו      

 36,000.00   360.00   100.00 .תינכותב רטמ   
      
רופא 01 גרד CVP תרנצ תנקתהו הקפסא     75.4.012
הפצה תרנצל םיחפס ללוכ מ"מ 061 רטוקב      

 14,400.00   360.00    40.00 תינכותה יפ לע בויב תחושל ןוזיא לכימ רטמ   
      
רופא 01 גרד CVP תרנצ תנקתהו הקפסא     75.4.014
ןוקיר תורוניצל םיחפס ללוכ מ"מ 36 רטוקב      

  3,600.00    90.00    40.00 .תונוכמ רדחב ףוסיא רובל השילג יללכימ רטמ   
      
CVP תרנצמ השילג יטלוק תנקתהו הקפסא     75.4.031
םיחפס ללוכ מ"מ 011 רטוקב רופא 01 גרד      
ןקתוי השילג טלוק לכל .השילגה יטלוק םוטיאו      

  6,800.00   850.00     8.00 'פמוק ריווא םשנ  

 60,800.00 הכירב-השילג תכרעמ 4.57 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 2022-037   .../046 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     046 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
'רעמו תרנצ  ןוניס 87 דע 57 םיקרפ 570 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו כ מ  ר ד ח  ד ו י צ  ת ק פ ס א  6.57 ק ר פ  ת ת       

י ל ל כ       

      

ןוניס תכרעמ לש טלפמוק הנקתהו הקפסא     75.6.010
,םירגוב תכירבל "ימצע רוזחש" תבשחוממ      
הטסורינ ףוג SWFA תרצות 061-0702 םגד      
061 הקיפס ,ר"מ 06 - ןוניס חטש ,613      
ןנסמה רטוק , 051ND האיציו הסינכ ,ש"קמ      
רשוכ ,מ"מ 0702 ןנסמה הבוג , מ"מ 068      
ןנסמה ףוג לע הנש 01 תוירחא ,ןורקימ 1 ןוניס      
םילקימיכ הרקב תללוכ תכרעמה ,ןוניס טנמלאו      
ץחל תופיטש ןונימ תכרעמ,      
םירוטרבניא גוז,רוסרפמוק+ריווא      
המדא תקיניל םוקאוו תכרעמ,תובאשמל      
סלפמ תרקב תכרעמ ,המדא דירפמ ,תינקלוו      
,ןוזיא לכימל ,תיטנגמורטקלא הקיפס תרקבו      
ןוניסה תכרעמ .עגמ ךסמ םע יזכרמ בשחמו      
דמ ,םירזוח לאהו םיפוגמה לכ תא  תללוכ      
תובאשמו םירוטק'גניא,המיעט ימ,הקיפס      
ףוקש המירז הארמ ,המירז קספמ,ןונימ      
םירטקה לכב  הקבדהב CVP תורוניצ      
רדח םוחתב הצק ירוביחל דע םישרדנה      
תובאשמ :תללוכ הניא תכרעמה ,,תונוכמה      
תורוניצה ללכ תאו רעיש ןנסמו רורחס      
ולא ,הכירבל תונוכמה רדח ןיב םירשקמה      

489,000.00 489,000.00     1.00 )דרפנב םידדמנ 'חי   
      
הרקב תללוכ ל"נה ןוניסה תכרעמ      
תללוכ רתיה ןיבו  תבשחוממ תילנויצרופורפ      
יקספמ , LC ,HP סקודרו ףיצר תוריכע דמ      
ללוכ( בשחמ רוביחל האיצי FFO ,NO הלעפה      
קספמ C.V.P(, יושע חול ג"ע ןקתומ ,)לויכ      
לע המירז קספמ ,תודורטקלא תיבב המירז      
,ןוניס תובאשמל ילמשח טוויח ,רוזיפה רוניצ      
תצמוח תבאשמ ,העש/רטיל 02 רולכ תבאשמ      
ימותסשו םילכימיכ תרנצ, העש/רטיל 41 חלמ      
רישכמל םינותנ רודיש ,הקרזה+הקיני      
תויחנהל םאתהב לכהו ,דיינה ןופלטלו בשחמל      
.תואירבה דרשמ      
      
66 לש הקיפסל ךא תוטועפ תכירב רובע ל"נכ     75.6.015

345,000.00 345,000.00     1.00 ..57-0751 םגד,העש ב"וק 07 דע 'חי   
      
      
      
      
      

834,000.00 6.57.570 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 2022-037   .../047 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     047 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
'רעמו תרנצ  ןוניס 87 דע 57 םיקרפ 570 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

834,000.00 מהעברה      

      

      
םירגוב תכירבל ןוניס תבאשמ תנקתהו הקפסא     75.6.020
, םימ דמוע 'מ 51 ס"כ 51, העש/ב"וק 051      
לכו 'פמוק רזוח לא ללוכ ADEPALC תרצות      
ידמ רזוחלא קותינ יזרב , םישרדנה םירזיבאה      
, תונוכמ רדח חולל למשח רוביח תוברל , ץחל      

 36,000.00 18,000.00     2.00 .'פמוק ,םייטמוטואו םיינדי םיענטמ תנקתה 'חי   
      
תכירבל ןוניס תבאשמ תנקתהו הקפסא     75.6.021
דמוע רטמ 01 ס"כ ,  7העש/ב"וק 07  תוטועפ      
'פמוק רזוח לא ללוכ ADEPALC תרצות , םימ      
רזוחלא קותינ יזרב , םישרדנה םירזיבאה לכו      
רדח חולל למשח רוביח תוברל , ץחל ידמ      
,םייטמוטואו םיינדי םיענטמ תנקתה , תונוכמ      

 28,000.00 14,000.00     2.00 .'פמוק 'חי   
      
הלובט הבאשמל הנקתה עוציב הקפסא     75.6.022
    SUPNURG 3 העש ב"וק 03 קרמנד תרצות  
רוביח ללוכ 'פמוק 01 ילמינימ םימ דמוע ס"כ      

  9,000.00 9,000.00     1.00 םיטויחו 'חי   
      
םירגוב תכירבל תורעש ןנסמ תנקתהו הקפסא     75.6.040
הריהמ החיתפ תועבט ללוכ הטסורינ יושע      
מ"ס 07 רטוק ,הריהמ הגרבהב תוילרגטניא      

 11,000.00 11,000.00     1.00 . לוסורינ תרצות 'חי   
      
תוטועפ תכירבל תורעש ןנסמ תנקתהו הקפסא     75.6.041
הריהמ החיתפ תועבט ללוכ הטסורינ יושע      
מ"ס 04 רטוק ,הריהמ הגרבהב תוילרגטניא      

  8,500.00 8,500.00     1.00 . לוסורינ תרצות 'חי   
      
רדחל הלעפה חול תקפסהו עוציב ןונכת     75.6.110
תובאשמל תולעפהה ללכ תא ללוכה תונוכמ      

 40,000.00 20,000.00     2.00 שיגי ןלבקה 'פמוק ןוניסה תוכרעמו 'חי   
      
םיטקפל למשח תודוקנ עוציבו הקפסא     75.6.115

  1,400.00   280.00     5.00 'פמוק ליעפמ תדמעו תובאשמ 'חי   

967,900.00 יללכ תונוכמ רדח דויצ תקפסא 6.57 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 2022-037   .../048 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     048 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
'רעמו תרנצ  ןוניס 87 דע 57 םיקרפ 570 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ל ו כ  ץ ל ו א מ  ר ו ר ו ו י א  ת כ ר ע מ  7.57 ק ר פ  ת ת       

ת ו פ ל ח ה  01 ל  ר י ו א  ת ו ל ע ת       

      

רורוויא תכרעמ תנקתהו הקפסה עוציב ןונכת     75.7.010
תופלחה 02 ל ריוא תולעת ללוכה ץלואמ      
'פמוק ןוזיאה ילכימו תונוכמר הדחל העשב      
ריוא תוכבסו תולעת ,ילגופירטנצ חופמ ללוכ      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק תינכת י"פע  

 30,000.00 תופלחה 01 ל ריוא תולעת ללוכ ץלואמ רורוויא תכרעמ 7.57 כ"הס  

1,164,180.00 הכירבל תוכרעמו תרנצ-היצלטסניא תודובע 57 כ"הס  

      

ל כ י מ +ת ו ר צ ע מ +ם י ל כ י מ י כ  י ל כ י מ  67 ק ר פ       

ה ט א ה       

      

ה צ מ ו ח ו  ר ו ל כ  י ל כ י מ  1.67 ק ר פ  ת ת       

      
ףוקש  ימיכ יטסלפ   לכימ  תנקתהו הקפסא     76.1.020
רובע ,דידמ ללוכ )דבלב יוביג רטיל 005 חפנב      

  1,100.00 1,100.00     1.00 ילזונ רולכ 'חי   
      
005  רולכ לכימל  הרצעמ תנקתהו הקפסא     76.1.030

  1,500.00 1,500.00     1.00 .תונקת י"פע %511 חפנב רטיל 'חי   
      
ףוקש  ימיכ יטסלפ  לכימ תנקתהו הקפסא     76.1.040
ללוכ חלמ תצמוח רובע ,רטיל 005 חפנב      

  1,100.00 1,100.00     1.00 דידמ 'חי   
      
חלמ תצמוח לכימל  הרצעמ תנקתהו הקפסא     76.1.050

  1,800.00 1,800.00     1.00 .תונקת י"פע %511 חפנב רטיל 005 'חי   
      
םיננסמ תפיטשל הטאה לכימ תנקתהו הקפסא     76.1.060
בו"ק 01 תיפוח תרצות השילג ילכימ ןוקירו      
החושל רוביחו ריוא חוורמ ירוביח ללוכ ,'פמוק      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק .'פמוק הבורק  
      
םוריח םייניע ףטשמ תנקתהו הקפסא     76.1.061
הלעפהו תחלקמ שאר ללוכ,הנבומ הצחר רויכ+      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק .םיידילו לגרל תרשרש םע  

 22,000.00 הצמוחו רולכ ילכימ 1.67 כ"הס  

 22,000.00 הטאה לכימ+תורצעמ+םילכימיכ ילכימ 67 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 2022-037   .../049 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     049 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
'רעמו תרנצ  ןוניס 87 דע 57 םיקרפ 570 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ט ס ו ר י נ  ת ו ד ו ב ע  ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ  77 ק ר פ       

ה י י ח ש  ת ו כ י ר ב ל       

      

ה כ י ר ב ל  י ל ל כ  ה ט ס ו ר י נ  ר ו ז ב י א  1.77 ק ר פ  ת ת       

    .  

      
ןנכתמה םע םואיתב יללכ םיטנמלא םוקימ      
חטשב      
      
םימ ןומיסל ןומיס ידומע עוציבו הקפסא     77.1.050
תרצות,)בג תייחשל םידומע ללוכ אל( םיקומע      
תועבת ללוכ(םודא וק ,ע"ש וא "לוסורינ" תרבח      
םימ" טלש+)'מ 51 ךרואב חותמ לבכו      

  3,000.00 1,500.00     2.00 ,"םידודר םימ/םיקומע 'חי   
      
613 הטסורינ יושע םלוס עוציבו הקפסא     77.1.080
ץוח ,םילכימה ינשל ינוויכ וד השילגה לכימל      
יתש ןיב תשק זחאמב רושיק ללוכ םינפו      
וחקלי םייפוס םיהבג ,טרפ י"פע תומלוסה      
םוטיא ללוכ ריחמה,רובה לש הקיציה רחאל      
ןיפוליחל ןתינ םירוביחה יחודיקל סקלפקיסב      

  5,000.00 2,500.00     2.00 .רביפ םלוס תנקתה 'חי   
      
הדירי תוגרדמב םידומע ללוכ די זחאמ עוציב     77.1.140
יושע ,םידדצה ינשמ תוטועפו םירגוב תכירבל      
ללוכ ריחמה ,לוגע מ"מ 05 הטסורינ רוניצ      

 25,500.00   850.00    30.00 .תוטזורו ,םינודומע רטמ   
      
'פמוק הבוח תחלקמ תנקתהו הקפסא     77.1.260
םלשומ םימ וקל רוביח םיילגר יזתמ+לוסורינ      

 20,000.00 10,000.00     2.00 .'פמוק 'חי   
      
רודיגהמ האיצי תלסורק תנקתהו הקפסא     77.1.261

 37,500.00 7,500.00     5.00 לוסורינ תרצות יפקיהה 'חי   
      
םינוש םיהבגב םיזחאמ גוז תנקתהו הקפסא     77.1.280
םימל הדירי תומלוסל הטסורינמ ןקת י"פע      

  6,000.00 2,000.00     3.00 לוסורינ תרצות )ריקה ךותב םיעוקש( 'חי   
      
ע(4 םלוס יבלש תנקתהו הקפסא     77.1.281
םע תעבטומ 613  הטסורינ םייושע)םיבלש      
תרצות C המר הקלחה דגנ הקימרק יחירא      

  8,700.00 2,900.00     3.00 לוסורינ 'חי   
      
      
      

105,700.00 1.77.570 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 2022-037   .../050 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     050 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
'רעמו תרנצ  ןוניס 87 דע 57 םיקרפ 570 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

105,700.00 מהעברה      

      

      
םירגוב הקיני תורובל לירג תשר תקפסא     77.1.290
תודיחי 2   תוטועפל 03/03 ו מ"ס 05/05      

  5,800.00 1,450.00     4.00 המאתהב תוטועפל תודיחי 2 ו םירגובל 'חי   
      
םילולסמ תרישק ירזיבא תנקתהו הקפסא     77.1.320
613 הטסורינ ובמ'ג גרוב ללוכ תלפונ תעבט      
תרצות ,תינכת י"פע השילגה תלעת בגל      

  6,600.00   550.00    12.00 לוסורינ 'חי   
      
תרצות םיכנ תדרוהל אסכ תנקתהו הקפסא     77.1.330
הנזה רוניצל רוביח ללוכ םימ ץחלב לעפומ זירו      

 22,000.00 22,000.00     1.00 'פמוק 'פמוק...מ"מ 23 רטוק הניג רבחמב ישאר  

140,100.00 .הכירבל יללכ הטסורינ רוזביא 1.77 כ"הס  

140,100.00 הייחש תוכירבל הטסורינ תודובע ןמוא תורגסמ 77 כ"הס  

      

ה י י ח ש  ת ו כ י ר ב ל  י ל ל כ  ט ו ל י ש  87 ק ר פ       

      

י ל ל כ  ט ו ל י ש  1.87 ק ר פ  ת ת       

      
הייחש תוכירבל ינקית טוליש תנקתהו הקפסא     78.1.010
תרצות םיקסע יושיר תונקתו טרפמ י"פע      
    "RETNEC-ERIF לט "תוחיטבל יצרא זכרמ'  
רושיאל אבוי ל"נה ע"ש וא 2125538-90      
םיטלש 3-2 ינש דע םתנקתה ינפל ןנכתמה      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .הבוח יטלשל עגונה לכב גוס לכמ  

  5,000.00 יללכ טוליש 1.87 כ"הס  

  5,000.00 הייחש תוכירבל יללכ טוליש 87 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,331,280.00 'רעמו תרנצ  ןוניס 87 דע 57 םיקרפ כ"הס

קובץ: 2022-037   .../051 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     051 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
יללכ ןוניגו תויעבט תואשדמ 580 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע ב ג ,י ל ל כ  ן ו נ י ג ו  ת ו א ש ד מ  10 ק ר פ       

ת ו י ט ס ו ק א       

      

ם י ק ו ר י  ם י ח ט ש  1.10 ק ר פ  ת ת       

      
גוסמ יעבט אשד תנקתהו הקפסא עוציב ןונכת     01.1.010
,חותיפ תינכת י"פע ךר םקרמב םולפספ      
,תיעבט עקרק  יוניפו הריפח תוללוכ תודובעה      
המדא ןוילע דבור יוניפ המדא ךוכית מ"ס 03      
תוכיאמ תננוסמ תיננג המדא עוציב ,תמייק      
רושיי המדאה לוביז ,יבוע מ"ס 03  הבוט      
יווק, אשד יחיטש תחנה,םיעופיש תרדהו      
םימ תכרעמל ורוביחו 'כרעמ שאר הרטמה      

372,000.00   200.00 1,860.00 'פמוק תישאר ר"מ   
      
'מ יצחכ  םירגוב םיחיש תליתש עוציבו הקפסא     01.1.020
גוא" גוסמ םיליתשה ,השדחה רדגה וקמ      
עצוממ הבוגב ,רישנ יתלבו דע קורי- "ליחכמ      
מ"ס 08 לש קחרמב ולתשי  ל"נה 'מ 1 כ לש      
תופטפט וק תסירפ ללוכ ריחמה ינשהמ דחאה      
.םדוק ףיעסב ד רפנב תרחמותמ תיננג המדא (      
+ םינודומע תועצמאב םיליתשה תא עבקל שי      
לבח תועצמאב השדחה רדגל הרישק      

 37,700.00   130.00   290.00 .הנגה רוניצ+יטטניס 'חי   

409,700.00 םיקורי םיחטש 1.10 כ"הס  

409,700.00 תויטסוקא תועבג,יללכ ןוניגו תואשדמ 10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

409,700.00 יללכ ןוניגו תויעבט תואשדמ כ"הס

קובץ: 2022-037   .../052 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     052 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
ישאר תוחתלמ הנבמ עוציב ןונכת 590 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר י ש  י נ ב מ  ץ ו פ י ש  ע ו צ י ב ו  ה ק פ ס א  10 ק ר פ       

פ 'מ ו ק  מ "מ מ  ת י י נ ב ו       

      

י ש א ר  ת ו ר י ש  ה נ ב מ +מ "מ מ  1.10 ק ר פ  ת ת       

      
סוסיב ללוכ וניא ישאר הנבמ עוציב ןונכת      
תססובמ םוינימולא תכרעמו דרפנב דדמנה      
ללוכ ףיעסה ,דרפנב תדדמנה 0049 לילק      
לכו ףוציר יקוריפ ,םירוסינ תויללכ תוסירה      
ללכ תנקתהו הקפסא רדסומ רתאל יוניפ      
תוחיטב תוינכתב  םיעיפומה םירצומה      
,תוריק ייופיח ,םילספס םיטוהיר ,תושיגנ      
ודובע םיירטינס םילכ םוינימולא תוכרעמ      
'פמוק שרדנה לכו םיטוליש ,תורגסמ      
      
:תיללכ הנקתהו הקפסא עוציב ןונכת     01.1.020
01 דדובמ לנפ הנבמ תפסות+םייק הנבמל      
תונולחל םיחתפ רוסינ ללוכ( גנילורליטס מ"ס      
תורקת+ תוגג +תוריק,)'פמוק תוסירה ,תותלדו      
תפלחה,רונתב עובצו ןוולוגמ ררוחמ חפ ישגמ      
גגב םיעופישו םוטיא עוציב,םינבמה ןיב לק גג      
םרלפ-ןאסיטנא מ"מ 22 טנוברקילופ, םייק      
תמייקה הככסל תוהז תודימב      
לע ףנכו פיק תונולח עוציב,.)יוניפ+תקרופמש      
לכל םימ דגנ תוירמילופ תותלד,ףנכ      
י"פע תרושקת ישאר הנבמ למשח חול,הנבמה      
הזירכ האיצי יטלש םוריח תרואת תינכת      
יוביכ יעצמאו םיאלג,תרושקת,יללכ למשח      
ידוד,םינגזמ תויראלוס תוטנוו רורוויא,שא      
לכל ורפ דלקלפ יופיצ,הפסרט תוציחמ,שמש      
םימ תויתשת ,םיימינפה הנבמה תוריק      
םימשנ+תולסא םיזוקינ בויב םימח+םירק      
םיידי ישביימ,םיצופרטניא ,םינוחלקמ,םירויכ,      
יחטשמו ,שיש יחטשמ,הבישי ילספס,םיילמשח      
,C המר הקלחה דגנ ןלצרופ יפוציר,הלתחה      
-ןומיס+םיכנ 1 סופיט אתל אלמ השגנה דויצ      

1,770,200.00 5,300.00   334.00 תינכת י"פע 'פמוק הארתה יחטשמ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,770,200.00 1.10.590 קרפ תתב הרבעהל
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22/08/2022

דף מס':     053 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש
ישאר תוחתלמ הנבמ עוציב ןונכת 590 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,770,200.00 מהעברה      

      

      
תריסמ ללוכ עוציבו ןונכת הקפסא     01.1.025
ןנכתמה רושיאל גנייורדפוש תויינכת      
0049 לילק ךסמ ריק תכרעמל ,'פמוק      
)הירטיפק(  )םודא( 5002LAR ןווג קזוחמ      
םיקוזיח ללוכ םידיחא םיטנמגיס יושע      
לכב תורוקו םידומע SHR יליפורפב      
,)םדוק ףיעסב דדמנ גגה( םישרדנה תומוקמה      
י"פע םיחתפנ תונולחו םיעובק תונולח בלושמ      
הלהב תותלד ,תפרוצמ אמגוד      
תינוחטיב תמסוחמ תידודיב תיכוכז,םינונגמ+      

340,000.00 3,400.00   100.00 'פמוק ילארשי ןקת י"פע תובכש סקלפירט ר"מ   
      
תושירד י"פע 'פמוק מ"ממ עוציבו הקפסא     01.1.030
,ףדה תונולחו תותלד 'פמוק ףרועה דוקיפ      
וטנ חטש ,ןגזמ+ןגזמל רמוע רזיבא ,ןוניס 'רעמ      
אל ריחמה תינכת י"פע  ר"מ 11      

 90,000.00 90,000.00     1.00 'פמוק .2 קרפב רפנב םידדמנה תקיציו סוסיב ללוכ  

2,200,200.00 ישאר תוריש הנבמ+מ"ממ 1.10 כ"הס  

2,200,200.00 פ'מוק מ"ממ תיינבו תוריש ינבמ ץופיש עוציבו הקפסא 10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,200,200.00 ישאר תוחתלמ הנבמ עוציב ןונכת כ"הס
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2202/73  זרכמ
 

22/08/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     054 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

,סוסיב,הריפח-תוטועפ+םירגוב תכירב 100 הנבמ     
..םימוטיאו םינוטב       
    
הריפח תודובע 10 קרפ      
    

                             147,020.00 הריפח תודובע 1.10 קרפ תת    
    

                              71,150.00 .יולימ תודובע 2.10 קרפ תת    
    

                218,170.00 הריפח תודובע 10 כ"הס                

    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             955,280.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 2.20 קרפ תת    
    

                955,280.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                

    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                             128,400.00 םוטיא תודובע 1.50 קרפ תת    
    

                128,400.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                

    
תוסירהו םיקוריפ 42 קרפ      
    

                             102,200.00 הכירב הנבמ תסירהו קוריפ 1.42 קרפ תת    
    

                102,200.00 תוסירהו םיקוריפ 42 כ"הס                

    
שרח תורגסמ 52 קרפ      
    

                              23,040.00 הדלפ תוטלפ 1.52 קרפ תת    
    

                 23,040.00 שרח תורגסמ 52 כ"הס                

 1,427,090.00 ,סוסיב,הריפח-תוטועפ+םירגוב תכירב 100 כ"הס                            
..םימוטיאו םינוטב       
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22/08/2022

דף מס':     055 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םינוטב,סוסיב,הריפח-ישאר תוחתלמ הנבמ 200 הנבמ     
םימוטיאו       
    
הריפח תודובע 10 קרפ      
    

                              13,327.50 הריפח תודובע 1.10 קרפ תת    
    

                              18,470.00 .יולימ תודובע 2.10 קרפ תת    
    

                 31,797.50 הריפח תודובע 10 כ"הס                

    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             565,380.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 2.20 קרפ תת    
    

                565,380.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                

   597,177.50 םינוטב,סוסיב,הריפח-ישאר תוחתלמ הנבמ 200 כ"הס                            
םימוטיאו       

    
םינוטב,סוסיב,הריפח-תונוכמ רדח הנבמ 300 הנבמ     
םימוטיאו       
    
הריפח תודובע 10 קרפ      
    

                              21,925.00 הריפח תודובע 1.10 קרפ תת    
    

                 21,925.00 הריפח תודובע 10 כ"הס                

    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             208,820.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 2.20 קרפ תת    
    

                208,820.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                

    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                              49,600.00 םוטיא תודובע 1.50 קרפ תת    
    

                 49,600.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                

   280,345.00 םינוטב,סוסיב,הריפח-תונוכמ רדח הנבמ 300 כ"הס                            
םימוטיאו       
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22/08/2022

דף מס':     056 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םינוטב,סוסיב,הריפח-המבו יפמא הנבמ 400 הנבמ     
רדג תוריק תקיצי+םימוטיאו       
    
הריפח תודובע 10 קרפ      
    

                              21,925.00 הריפח תודובע 1.10 קרפ תת    
    

                             187,690.00 .יולימ תודובע 2.10 קרפ תת    
    

                209,615.00 הריפח תודובע 10 כ"הס                

    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             563,675.29 רתאב קוצי ןוטב תודובע 2.20 קרפ תת    
    

                563,675.29 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                

   773,290.29 םינוטב,סוסיב,הריפח-המבו יפמא הנבמ 400 כ"הס                            
רדג תוריק תקיצי+םימוטיאו       

    
ילכימל יס יו יפ םוטיא תודובע 6+5 םיקרפ 500 הנבמ     
תוכירבו ןוזיא       
    
ינוציח םוטיא+השילג ילכימ םוטיא תודובע 50 קרפ      
תוכירבו םילכימ         
    

                              19,600.00 השילג ילכימ יופיח 1.50 קרפ תת    
    

                 19,600.00 ינוציח םוטיא+השילג ילכימ םוטיא תודובע 50 כ"הס                
תוכירבו םילכימ         

    
םירגוב תכירבל יס.יו.יפ-םוטיא תודובע 60 קרפ      
תוטועפו         
    

                             138,630.00 תוטועפ+םירגוב הפצרו תוריק יופיח 1.60 קרפ תת    
CVP תועיריב            
    

                138,630.00 םירגוב תכירבל יס.יו.יפ-םוטיא תודובע 60 כ"הס                
תוטועפו         

   158,230.00 ילכימל יס יו יפ םוטיא תודובע 6+5 םיקרפ 500 כ"הס                            
תוכירבו ןוזיא       
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22/08/2022

דף מס':     057 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תיללכ בויבו םימ תרנצ 700 הנבמ     
    
יוביכ יטנמלא ללוכ תישאר םימ תקפסא תרנצ 10 קרפ      
    

                             174,150.00 םימ תרנצ 1.10 קרפ תת    
    

                              25,000.00 תישאר םימ תקולח תכרעמ 2.10 קרפ תת    
    

                199,150.00 יטנמלא ללוכ תישאר םימ תקפסא תרנצ 10 כ"הס                
יוביכ         

   199,150.00 תיללכ בויבו םימ תרנצ 700 כ"הס                            

    
תויללכ למשח תודובע 800 הנבמ     
    
תויללכ למשח תודובע 10 קרפ      
    

                              35,000.00 יללכ למשח תודובע 1.10 קרפ תת    
    

                             434,550.00 ץוח תרואתל תונכה 2.10 קרפ תת    
    

                              33,000.00 תונושו תוקראה,םילבכ 3.10 קרפ תת    
    

                              56,810.00 הרואתל תועורזו םידומע 4.10 קרפ תת    
    

                             124,040.00 הבכרהב הרואת ירזיבא 5.10 קרפ תת    
    

                683,400.00 תויללכ למשח תודובע 10 כ"הס                

   683,400.00 תויללכ למשח תודובע 800 כ"הס                            

    
ילירקא טכילש 900 הנבמ     
    
יוריק ידומעל ילירקא טכילש 10 קרפ      
    

                              70,000.00 יוריק ידומע טכילש 1.10 קרפ תת    
    

                 70,000.00 יוריק ידומעל ילירקא טכילש 10 כ"הס                

    70,000.00 ילירקא טכילש 900 כ"הס                            
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22/08/2022

דף מס':     058 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הכירב תוריק ישארל הקימרק יופיח תודובע 010 הנבמ     
תוחתלמו       
    
הכירב ריק שאר יופיחו ףוציר תודובע 10 קרפ      
    

תיללכ הרעה 1.10 קרפ תת                                           
    

                             206,200.00 ריק שארל די זחאמ יטנמלא תקפסא 2.10 קרפ תת    
.תוטועפו םירגוב תכירב            
    

                              84,900.00 תולעת םוטיאו םיעופיש 3.10 קרפ תת    
זוקינ תולעת+השילג            
    

                291,100.00 הכירב ריק שאר יופיחו ףוציר תודובע 10 כ"הס                

    
תומלקאתה םילולסמ תוכירב יופיח תודובע 01 קרפ      
תוטועפו         
    

הפצרל הקימרק יחירא תקפסא 1.01 קרפ תת                                           
.םירגוב תכירב תוריקו            
    

יופיחל הקימרק עוציבו הקפסא 2.01 קרפ תת                                           
)תוחתלמ אלל(קסויקו םיתוריש+תוחלקמ            
    

תומלקאתה םילולסמ תוכירב יופיח תודובע 01 כ"הס                                          
תוטועפו         

   291,100.00 הכירב תוריק ישארל הקימרק יופיח תודובע 010 כ"הס                            
תוחתלמו       

    
שרח תורגסמ 910 הנבמ     
    
שרח תורגסמ 10 קרפ      
    

                             268,700.00 תויצקורטסנוקו םירודיג 1.10 קרפ תת    
    

                             164,400.00 תינדי תללגנ לצ תשר עוציב ןונכת 2.10 קרפ תת    
    

                             308,800.00 רצחו הסינכ ךרעמ תוככס עוציב ןונכת 3.10 קרפ תת    
תונוכמ רדח            
    

                              40,000.00 רקובמ הסינכ ךרעמ 4.10 קרפ תת    
    

                               5,000.00 יוריק דומע שארב םינויל םינרקוד 5.10 קרפ תת    
    

                786,900.00 שרח תורגסמ 10 כ"הס                

   786,900.00 שרח תורגסמ 910 כ"הס                            
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22/08/2022

דף מס':     059 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

עוציב ןונכתל הרהבה יפיעס-שא יוביכו יוליג 530 הנבמ     
יזכרמ הנבמ       
    
שא יוביכו יוליג 10 קרפ      
    

שא יוביכו יולג תכרעמ 1.10 קרפ תת                                           
    

שא יוביכו יוליג 10 כ"הס                                          

עוציב ןונכתל הרהבה יפיעס-שא יוביכו יוליג 530 כ"הס                                         
יזכרמ הנבמ       

    
הקיסומו הזירכ תכרעמ 630 הנבמ     
    
הקיסומו הזירכ תכרעמ 10 קרפ      
    

                              47,600.00 יזכרמ דויצ 1.10 קרפ תת    
    

                               5,000.00 ןופורקימ תודמע 2.10 קרפ תת    
    

                              14,000.00 םילוקמר 3.10 קרפ תת    
    

                              19,600.00 תויתשת 4.10 קרפ תת    
    

                 86,200.00 הקיסומו הזירכ תכרעמ 10 כ"הס                

    86,200.00 הקיסומו הזירכ תכרעמ 630 כ"הס                            

    
תואשדמ תועלסמ תבלתשמ ןבאמ םיליבש 150 הנבמ     
יללכ חותיפו תויטטניס       
    
רתאל הסינכבו ,הכירבה ףקיהב םיליבש 10 קרפ      
    

                             333,000.00 חותיפב תועלסמו םיליבש 1.10 קרפ תת    
    

                333,000.00 רתאל הסינכבו ,הכירבה ףקיהב םיליבש 10 כ"הס                

    
תויטטניס תואשדמ 20 קרפ      
    

                             356,900.00 2 קרפ תת 2.20 קרפ תת    
    

                356,900.00 תויטטניס תואשדמ 20 כ"הס                

   689,900.00 תואשדמ תועלסמ תבלתשמ ןבאמ םיליבש 150 כ"הס                            
יללכ חותיפו תויטטניס       

 
 
 
 
 
 

קובץ: 2022-037   .../060 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
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22/08/2022

דף מס':     060 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יללכ בויב תוכרעמ 750 הנבמ     
    
חותיפב- בויב תודובע 10 קרפ      
    

                              59,700.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 3.10 קרפ תת    
    

                             119,000.00 זוקינו בויב ינקתמ 4.10 קרפ תת    
    

                178,700.00 חותיפב- בויב תודובע 10 כ"הס                

   178,700.00 יללכ בויב תוכרעמ 750 כ"הס                            

    
'רעמו תרנצ  ןוניס 87 דע 57 םיקרפ 570 הנבמ     
    
הכירבל תוכרעמו תרנצ-היצלטסניא תודובע 57 קרפ      
    

תויללכ תורעה 1.57 קרפ תת                                           
    

                              80,480.00 הכירב-רוזיפ/ןוניס תכרעמ 2.57 קרפ תת    
    

                              25,000.00 הכירב-הקיני תכרעמ 3.57 קרפ תת    
    

                              60,800.00 הכירב-השילג תכרעמ 4.57 קרפ תת    
    

                             967,900.00 יללכ תונוכמ רדח דויצ תקפסא 6.57 קרפ תת    
    

                              30,000.00 תולעת ללוכ ץלואמ רורוויא תכרעמ 7.57 קרפ תת    
תופלחה 01 ל ריוא            
    

              1,164,180.00 הכירבל תוכרעמו תרנצ-היצלטסניא תודובע 57 כ"הס                

    
הטאה לכימ+תורצעמ+םילכימיכ ילכימ 67 קרפ      
    

                              22,000.00 הצמוחו רולכ ילכימ 1.67 קרפ תת    
    

                 22,000.00 הטאה לכימ+תורצעמ+םילכימיכ ילכימ 67 כ"הס                

    
תוכירבל הטסורינ תודובע ןמוא תורגסמ 77 קרפ      
הייחש         
    

                             140,100.00 .הכירבל יללכ הטסורינ רוזביא 1.77 קרפ תת    
    

                140,100.00 תוכירבל הטסורינ תודובע ןמוא תורגסמ 77 כ"הס                
הייחש         

 
 
 
 
 

קובץ: 2022-037   .../061 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
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22/08/2022

דף מס':     061 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הייחש תוכירבל יללכ טוליש 87 קרפ      
    

                               5,000.00 יללכ טוליש 1.87 קרפ תת    
    

                  5,000.00 הייחש תוכירבל יללכ טוליש 87 כ"הס                

 1,331,280.00 'רעמו תרנצ  ןוניס 87 דע 57 םיקרפ 570 כ"הס                            

    
יללכ ןוניגו תויעבט תואשדמ 580 הנבמ     
    
תויטסוקא תועבג,יללכ ןוניגו תואשדמ 10 קרפ      
    

                             409,700.00 םיקורי םיחטש 1.10 קרפ תת    
    

                409,700.00 תויטסוקא תועבג,יללכ ןוניגו תואשדמ 10 כ"הס                

   409,700.00 יללכ ןוניגו תויעבט תואשדמ 580 כ"הס                            

    
ישאר תוחתלמ הנבמ עוציב ןונכת 590 הנבמ     
    
תיינבו תוריש ינבמ ץופיש עוציבו הקפסא 10 קרפ      
פ'מוק מ"ממ         
    

                           2,200,200.00 ישאר תוריש הנבמ+מ"ממ 1.10 קרפ תת    
    

              2,200,200.00 תיינבו תוריש ינבמ ץופיש עוציבו הקפסא 10 כ"הס                
פ'מוק מ"ממ         

 2,200,200.00 ישאר תוחתלמ הנבמ עוציב ןונכת 590 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 2022-037   .../062 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     062 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש

   

הנבמ ךס קרפ ךס  

םינוטב ,סוסיב,הריפח-תוטועפ+םירגוב תכירב 100 הנבמ    
..םימוטיאו      
   

                218,170.00 הריפח תודובע 10 קרפ   
   

                955,280.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                128,400.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                102,200.00 תוסירהו םיקוריפ 42 קרפ   
   

                 23,040.00 שרח תורגסמ 52 קרפ   
   

 1,427,090.00 םינוטב ,סוסיב,הריפח-תוטועפ+םירגוב תכירב 100 כ"הס               
..םימוטיאו      

   
םימוטיאו םינוטב,סוסיב,הריפח-ישאר תוחתלמ הנבמ 200 הנבמ    
   

                 31,797.50 הריפח תודובע 10 קרפ   
   

                565,380.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

   597,177.50 םימוטיאו םינוטב,סוסיב,הריפח-ישאר תוחתלמ הנבמ 200 כ"הס               

   
םימוטיאו םינוטב,סוסיב,הריפח-תונוכמ רדח הנבמ 300 הנבמ    
   

                 21,925.00 הריפח תודובע 10 קרפ   
   

                208,820.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                 49,600.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

   280,345.00 םימוטיאו םינוטב,סוסיב,הריפח-תונוכמ רדח הנבמ 300 כ"הס               

   
םינוטב,סוסיב,הריפח-המבו יפמא הנבמ 400 הנבמ    
רדג תוריק תקיצי+םימוטיאו      
   

                209,615.00 הריפח תודובע 10 קרפ   
   

                563,675.29 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

   773,290.29 םינוטב,סוסיב,הריפח-המבו יפמא הנבמ 400 כ"הס               
רדג תוריק תקיצי+םימוטיאו      

 
 
 
 
 

קובץ: 2022-037   .../063 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םיטקייורפ להנמו יסדנה ץועי טיבש בוט םוי
moc.liamg@tivahs.votmoy 8789-987-05-351:סקפ

 
22/08/2022

דף מס':     063 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש

   

הנבמ ךס קרפ ךס  

ןוזיא ילכימל יס יו יפ םוטיא תודובע 6+5 םיקרפ 500 הנבמ    
תוכירבו      
   

                 19,600.00 םילכימ ינוציח םוטיא+השילג ילכימ םוטיא תודובע 50 קרפ   
תוכירבו        
   

                138,630.00 תוטועפו םירגוב תכירבל יס.יו.יפ-םוטיא תודובע 60 קרפ   
   

   158,230.00 ןוזיא ילכימל יס יו יפ םוטיא תודובע 6+5 םיקרפ 500 כ"הס               
תוכירבו      

   
תיללכ בויבו םימ תרנצ 700 הנבמ    
   

                199,150.00 יוביכ יטנמלא ללוכ תישאר םימ תקפסא תרנצ 10 קרפ   
   

   199,150.00 תיללכ בויבו םימ תרנצ 700 כ"הס               

   
תויללכ למשח תודובע 800 הנבמ    
   

                683,400.00 תויללכ למשח תודובע 10 קרפ   
   

   683,400.00 תויללכ למשח תודובע 800 כ"הס               

   
ילירקא טכילש 900 הנבמ    
   

                 70,000.00 יוריק ידומעל ילירקא טכילש 10 קרפ   
   

    70,000.00 ילירקא טכילש 900 כ"הס               

   
תוחתלמו הכירב תוריק ישארל הקימרק יופיח תודובע 010 הנבמ    
   

                291,100.00 הכירב ריק שאר יופיחו ףוציר תודובע 10 קרפ   
   

תוטועפו תומלקאתה םילולסמ תוכירב יופיח תודובע 01 קרפ                             
   

   291,100.00 תוחתלמו הכירב תוריק ישארל הקימרק יופיח תודובע 010 כ"הס               

   
שרח תורגסמ 910 הנבמ    
   

                786,900.00 שרח תורגסמ 10 קרפ   
   

   786,900.00 שרח תורגסמ 910 כ"הס               
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22/08/2022

דף מס':     064 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש

   

הנבמ ךס קרפ ךס  

הנבמ עוציב ןונכתל הרהבה יפיעס-שא יוביכו יוליג 530 הנבמ    
יזכרמ      
   

שא יוביכו יוליג 10 קרפ                             
   

הנבמ עוציב ןונכתל הרהבה יפיעס-שא יוביכו יוליג 530 כ"הס                            
יזכרמ      

   
הקיסומו הזירכ תכרעמ 630 הנבמ    
   

                 86,200.00 הקיסומו הזירכ תכרעמ 10 קרפ   
   

    86,200.00 הקיסומו הזירכ תכרעמ 630 כ"הס               

   
תויטטניס תואשדמ תועלסמ תבלתשמ ןבאמ םיליבש 150 הנבמ    
יללכ חותיפו      
   

                333,000.00 רתאל הסינכבו ,הכירבה ףקיהב םיליבש 10 קרפ   
   

                356,900.00 תויטטניס תואשדמ 20 קרפ   
   

   689,900.00 תויטטניס תואשדמ תועלסמ תבלתשמ ןבאמ םיליבש 150 כ"הס               
יללכ חותיפו      

   
יללכ בויב תוכרעמ 750 הנבמ    
   

                178,700.00 חותיפב- בויב תודובע 10 קרפ   
   

   178,700.00 יללכ בויב תוכרעמ 750 כ"הס               

   
'רעמו תרנצ  ןוניס 87 דע 57 םיקרפ 570 הנבמ    
   

              1,164,180.00 הכירבל תוכרעמו תרנצ-היצלטסניא תודובע 57 קרפ   
   

                 22,000.00 הטאה לכימ+תורצעמ+םילכימיכ ילכימ 67 קרפ   
   

                140,100.00 הייחש תוכירבל הטסורינ תודובע ןמוא תורגסמ 77 קרפ   
   

                  5,000.00 הייחש תוכירבל יללכ טוליש 87 קרפ   
   

 1,331,280.00 'רעמו תרנצ  ןוניס 87 דע 57 םיקרפ 570 כ"הס               

   
יללכ ןוניגו תויעבט תואשדמ 580 הנבמ    
   

                409,700.00 תויטסוקא תועבג,יללכ ןוניגו תואשדמ 10 קרפ   
   

   409,700.00 יללכ ןוניגו תויעבט תואשדמ 580 כ"הס               
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22/08/2022

דף מס':     065 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש

   

הנבמ ךס קרפ ךס  

ישאר תוחתלמ הנבמ עוציב ןונכת 590 הנבמ    
   

              2,200,200.00 פ'מוק מ"ממ תיינבו תוריש ינבמ ץופיש עוציבו הקפסא 10 קרפ   
   

 2,200,200.00 ישאר תוחתלמ הנבמ עוציב ןונכת 590 כ"הס               
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22/08/2022

דף מס':     066 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש

  

הנבמ ךס  

 1,427,090.00 ..םימוטיאו םינוטב ,סוסיב,הריפח-תוטועפ+םירגוב תכירב 100 הנבמ  
  

   597,177.50 םימוטיאו םינוטב,סוסיב,הריפח-ישאר תוחתלמ הנבמ 200 הנבמ  
  

   280,345.00 םימוטיאו םינוטב,סוסיב,הריפח-תונוכמ רדח הנבמ 300 הנבמ  
  

   773,290.29 רדג תוריק תקיצי+םימוטיאו םינוטב,סוסיב,הריפח-המבו יפמא הנבמ 400 הנבמ  
  

   158,230.00 תוכירבו ןוזיא ילכימל יס יו יפ םוטיא תודובע 6+5 םיקרפ 500 הנבמ  
  

   199,150.00 תיללכ בויבו םימ תרנצ 700 הנבמ  
  

   683,400.00 תויללכ למשח תודובע 800 הנבמ  
  

    70,000.00 ילירקא טכילש 900 הנבמ  
  

   291,100.00 תוחתלמו הכירב תוריק ישארל הקימרק יופיח תודובע 010 הנבמ  
  

   786,900.00 שרח תורגסמ 910 הנבמ  
  

יזכרמ הנבמ עוציב ןונכתל הרהבה יפיעס-שא יוביכו יוליג 530 הנבמ               
  

    86,200.00 הקיסומו הזירכ תכרעמ 630 הנבמ  
  

   689,900.00 יללכ חותיפו תויטטניס תואשדמ תועלסמ תבלתשמ ןבאמ םיליבש 150 הנבמ  
  

   178,700.00 יללכ בויב תוכרעמ 750 הנבמ  
  

 1,331,280.00 'רעמו תרנצ  ןוניס 87 דע 57 םיקרפ 570 הנבמ  
  

   409,700.00 יללכ ןוניגו תויעבט תואשדמ 580 הנבמ  
  

 2,200,200.00 ישאר תוחתלמ הנבמ עוציב ןונכת 590 הנבמ  
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22/08/2022

דף מס':     067 ןאש תיבב תינוריע הכירב גורדש

  

לכה ךס  

10,162,662.79 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        

החנה רחאל כ"הס    

מ"עמ %71    

מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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