
םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

15/03/2020 תויומכבתכ
מס':     001 דף תותיכתפסות

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תומדקומ00קרפ

דוסיתויחנה10.00קרפתת

ססבתמןהילעשדוסיתויחנהתמישרןלהל
ןוריחמה

םילקשבםיבוקנתרבוחבםיריחמהלכ.1
.תרחאשוריפבןיוצםאהלאםישדח

רובעט"כש:םיללוכםניאםיריחמהלכ.2
.חוקיפ,תלהנמהרבחתורוקת,ןונכת

ףסומךרעסמםיללוכםניאםיריחמהלכ.3

לכלישארןלבקיריחמםניההדיחיהיריחמ.4
םיקרפה

ןפואתרחאןייוצאלוהדימבהדידמהינפוא.5
תאצוהביללכהטרפמהיפלעהיהיהדידמה
לשהיצזיטרדנטסלתידרשמ-ןיבההדעווה
םבושחימלוהיינבלהזוחהיכמסמ
,יוניבףגא/ןוחטיבהדרשמ:תופתתשהב
,הסדנהוןונכתלהנימ/ןוכישהויוניבהדרשמ
.הרובחתהדרשמל"כשחה/רצואהדרשמ
.ןכדועמה)לוחכהרפסה(

ללוכהזהזוחשלככ:ןונכתהחרטרכש.6
ןונכתב,םייונישושרדישלככו,עוציבוןונכית
,הזוחבתומושרהתויחנההיפלע,הנבמה
ןונכתהו,הזוחהלעהמיתחהרחאלתאזו
החרטרכשןלבקלםלושי,ןלבקהידילעעצובי

תעצהבןייוצמהיפלע(ךסבןונכתהרובע
תודובעהיוושמ)'אתרבוחבףתתשמה
.)מ"עמוחוקיפלוהינתרוקתאל(עוציבל

דוסיתויחנה10.00כ"הס

תומדקומ00כ"הס

רתאבקוציןוטבתודובע20קרפ

םידומעותוריק50.20קרפתת

  6,555.00 1,425.00     4.60 ק"מ מ"ס01יבועבןוטבתוריק 02.05.0005

  6,555.00 םידומעותוריק50.20כ"הס

  6,555.00 רתאבקוציןוטבתודובע20כ"הס

צוקים   .../002 ספר קובץ: בית 4434889-40)5.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

15/03/2020

מס':     002 דף תותיכתפסות

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

הדלפתורגסמוןמואתורגנ60קרפ

ץעתותלד10.60קרפתת

הפוצמ,הליגרהחיתפתיפנכ-דחץעתלד 06.01.0020
הדלפןבלמםע,המחהקבדהבהקיאמרופ

  7,334.00 1,833.50     4.00 'חי רפרפלוענמתוברלמ"ס012/001תודימב

  7,334.00 ץעתותלד10.60כ"הס

ץופיש,ןוקיתתודובע20.60קרפתת

תופסותו

    532.95    48.45    11.00 'חי תותלדליליערוצעמ 06.02.0065

    595.65    54.15    11.00 'חי ינברהשתרצות)רפוטס(תלדלרצועלגלג 06.02.0070

תמגודכ,םיריצהדצבהנקתהלתועבצאןגמ 06.02.0080
  2,016.85   183.35    11.00 'חי 'מ08.1ךרואבינברהשלש"ינועבצא"םגד

"ינדרי"תמגודןטקןוילעילוארדהתלדרגוס 06.02.0140
    581.40   193.80     3.00 'חי .

  3,726.85 תופסותוץופיש,ןוקיתתודובע20.60כ"הס

הדלפמםיגרוסותותלד30.60קרפתת

תונולחליטרדנטסעובקהדלפגרוס 06.03.0160
םוכיסלאל   347.70    17.10 ר"מ .820טרפלםאתהבהדלפיליפורפמ

הדלפמםיגרוסותותלד30.60כ"הס

 11,060.85 הדלפתורגסמוןמואתורגנ60כ"הס

האורבתינקתמ70קרפ

0.7קרפתת00.70קרפתת

תורעה

ןפואתרחאןייוצאלוהדימבהדידמהינפוא
תאצוהביללכהטרפמהיפלעהיהיהדידמה
לשהיצזיטרדנטסלתידרשמ-ןיבההדעווה
םבושחימלוהיינבלהזוחהיכמסמ
,יוניבףגא/ןוחטיבהדרשמ:תופתתשהב
,הסדנהוןונכתלהנימ/ןוכישהויוניבהדרשמ
.הרובחתהדרשמל"כשחה/רצואהדרשמ
.ןכדועמה)לוחכהרפסה(

00.70קרפתתבהרבעהל

צוקים   .../003 ספר קובץ: בית 4434889-40)5.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

15/03/2020

מס':     003 דף תותיכתפסות

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה

תורעה

ןפואתרחאןייוצאלוהדימבהדידמהינפוא
תאצוהביללכהטרפמהיפלעהיהיהדידמה
לשהיצזיטרדנטסלתידרשמ-ןיבההדעווה
םבושחימלוהיינבלהזוחהיכמסמ
,יוניבףגא/ןוחטיבהדרשמ:תופתתשהב
,הסדנהוןונכתלהנימ/ןוכישהויוניבהדרשמ
.הרובחתהדרשמל"כשחה/רצואהדרשמ
.ןכדועמה)לוחכהרפסה(

0.7קרפתת00.70כ"הס

םימחוםירקםימתרנצ10.70קרפתת

םימחוםירקםימלבלוצמןליתאילופתורונצ 07.01.0160
מ"מ23רטוקב)P.S(םוינימולאןיערגםע
םייומסםינקתומ'מטא52הדובעץחלל

  4,180.00    83.60    50.00 רטמ רוביחיחפסללוכםירבעמותוריקב

4"דע2"לעמרטוקבשדחרוניצרוביח 07.01.0315
    492.10   492.10     1.00 'פמוק יליע)רטוקוגוסלכמ(םייקרוניצל

  4,672.10 םימחוםירקםימתרנצ10.70כ"הס

רורוויאוםיזקנתכרעמ40.70קרפתת

ללוכלזרבתקציתורוניצריחמ.1:תורעה
היומסהחנהללזרבתקצימ)תופומ(תודוחא
ריחמ,ןכומכ.עקרקבוא/ויולימבוא/ו
הטסורינמםידנבללוכלזרבתקציתורוניצ
ןיחולדתרנצלםיחפסהלכ.2.היולגהחנהל
-היולגהחנהב)קיטסלפמותכתממ(בויבו
ואםעםיחפסהיריחמ.תרוקיבןיעילעבויהי

.הזהזוחתרגסמבםיהזויהיתרוקיבןיעילב

,מ"מ05רטוקב,ןליפורפילופתורונצ 07.04.0040
אלל,יולימבוא,םייומס,םייולגםינקתומ

  4,588.50    65.55    70.00 רטמ םיחפס

  4,588.50 רורוויאוםיזקנתכרעמ40.70כ"הס

  9,260.60 האורבתינקתמ70כ"הס

צוקים   .../004 ספר קובץ: בית 4434889-40)5.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

15/03/2020

מס':     004 דף תותיכתפסות

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

למשחינקתמ80קרפ

0.8קרפתת00.80קרפתת

תורעה

ןפואתרחאןייוצאלוהדימבהדידמהינפוא
תאצוהביללכהטרפמהיפלעהיהיהדידמה
לשהיצזיטרדנטסלתידרשמ-ןיבההדעווה
םבושחימלוהיינבלהזוחהיכמסמ
,יוניבףגא/ןוחטיבהדרשמ:תופתתשהב
,הסדנהוןונכתלהנימ/ןוכישהויוניבהדרשמ
.הרובחתהדרשמל"כשחה/רצואהדרשמ
.ןכדועמה)לוחכהרפסה(

:תוללוכןלהלתוטרופמהתודובעהלכ
תקפסא------------------------------------------
רוביח-תינכמהנקתה-דויצהוםירמוחה
-חתמתחתהלעפה-טוויח-ילמשח
םאטרפתאזלכ-הלעפהורוביח,הנקתה
ןוולוגמחפמונביתוחולה.תרחארמאנ
.דבלבםינפלמהשיגלוהפצרהלעהנקתהל
םרז.תיוו-דחההמכסלםאתהבחולההנבמ
חולהמתואיציהותוסינכה.AK51חוללרצק
וא/והרושיקדהמךרדדבלבםינורגיטנאךרד
.דרפנבוזכורידוקיפיקדהמ.תומיאתמתושל
דויצ03%תפסותלרומשםוקמלולכיחולה

.דיתעב

אבהדויצהתאלולכיחולה
,הנקתה,הקפסא(-----------------------------
)הלעפהורוביח

0.8קרפתת00.80כ"הס

הינבתוקיצי,תוריפח10.80קרפתת

לוטיב/תפסוהללוכ,םייקלמשחחולבםייוניש 08.01.0150
ןויקינ,טוויח,תוזאפןוזיא,דוקיפוחכירזיבא
הלעפהלםישרדנםירמוחותודובעהלכו

  3,800.00 3,800.00     1.00 'פמוק הניקת

  3,800.00 הינבתוקיצי,תוריפח10.80כ"הס

םיליבומ20.80קרפתת

מ"מ32רטוקבד"פףיפכיטסלפרוניצ 08.02.0010
     66.50     6.65    10.00 רטמ )ףכירמ(

     66.50 20.80קרפתתבהרבעהל

צוקים   .../005 ספר קובץ: בית 4434889-40)5.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

15/03/2020

מס':     005 דף תותיכתפסות

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

     66.50 מהעברה

עגמםורחןצחלללוכםורחןצחלתדוקנ 08.02.0110
,םורחתקספהלהריבשלתיכוכזםעחותפ
5.1X3םיטוחומ"מ61ףכירמרונצללוכ
PIRTתדיחילדעוקהללוכוCVPר"ממ

    475.00   237.50     2.00 'קנ .ןיזמהחולב

    451.50     9.03    50.00 רטמ .הכישמטוחםעמ"מ52דעףכירמרונצ 08.02.0200

    532.00    10.64    50.00 רטמ .הכישמטוחםעמ"מ92ףכירמרונצ 08.02.0210

,םינוולוגמהדלפילייתתויושעתשרתולעת 08.02.0400
  4,275.00    42.75   100.00 רטמ מ"ס5.8x02הלעתהךתחמ"מ4רטוקב

  5,800.00 םיליבומ20.80כ"הס

םילבכוםיכילומ30.80קרפתת

5.2X4ךתחב)YX2N)EPLXתשוחנלבכ 08.03.0115
  1,235.00    12.35   100.00 רטמ ר"ממ

םירדוסמםיקדהמ81םעםיקדהמתספוק 08.03.0545
תכמנומהרקתלעמתנקתומ,תורוש2-ב
יאלגלכלדוקיפלבכתופעתסהלתשמשמו

     93.10    93.10     1.00 'חי .)תינכותבטרפהאר(

4רוזש)םותכ(TACPTF/S-7תרושקתלבכ 08.03.0555
תוברלRFFH,ZHM00632GWA,תוגוז

    712.50     4.75   150.00 רטמ הלחשה

  2,040.60 םילבכוםיכילומ30.80כ"הס

למשחתוחול40.80קרפתת

,םילבכללוכ,םייקקזבןוראלתורבחתה 08.04.0010
    475.00   475.00     1.00 'פמוק .םישורדהרזעהירמוחותודובעהלכוטוויח

ץעמבגםע,םינופלטלתופעתסהתובית 08.04.0074
21/04/06תודימבתלדומ"מ02יבועב

    668.80   668.80     1.00 'חי ."קזב"תושירדיפלמ"ס

קותינרשוכ,A52דעיזאפ-ודריעזת"מאמ 08.04.0088
  2,280.00   114.00    20.00 'חי AK01רצקםרז

  3,423.80 40.80קרפתתבהרבעהל

צוקים   .../006 ספר קובץ: בית 4434889-40)5.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

15/03/2020

מס':     006 דף תותיכתפסות

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,423.80 מהעברה

םילנפותותלדםעחפמלמשחחוללהנבמ 08.04.0098
יפלתודימבתוחפל45PI,םייתכתמםיימינפ

  8,162.40 8,162.40     1.00 'חי ר"מ3דער"מ10.2-מלדוגב,השירד

 11,586.20 למשחתוחול40.80כ"הס

תונושותודוקנ60.80קרפתת

YX2Nלשםילבכבםלוא-הליגררואמתדוקנ 08.06.0010
5.1X3מ"מ32"נפ"רוניצבםילחשומר"ממ
תאוניאריחמה(.C.V.Pתולעתךותבוא
,שרדתשהדימלכב)C.V.P-התולעת
ואלופכואדיחי,ז"פמ,הדוקנלדעוחולהמ
תספוקבהרואתיפוגלהאיציוןושארףילחמ

  9,576.00   119.70    80.00 'חי םיקדהמוםירוביח

ןגומקספמרובערואמתדוקנלריחמתפסות 08.06.0025
     19.00     9.50     2.00 'קנ ןירושמ,םימ

לשםילבכברפמא61ריקרוביחתדוקנ 08.06.0055
Y.Y.N5.2ךתחבX3תורוניצ/תולעת,ר"ממ
C.V.P,דעוחולהמ,שרדתשהדימלכב
C.V.P-התורוניצ/תולעתתוברל.הדוקנל

  6,281.40   165.30    38.00 'חי הצקרזיבאו,איהשהרוצלכבתנקתומ

עקתתיב-רובעק"ח'קנלריחמתפסות 08.06.0070
    133.00    13.30    10.00 'חי לופכ

ךתחבYX2Nגוסמםילבכבןגזמתדוקנ 08.06.0090
5.2X3ךותבואמ"מ32תרנצבר"ממ
תאללוכוניאריחמה(.C.V.Pתולעת
,איהשהרוצלכבתנקתומ)C.V.P-התולעת

    916.75   183.35     5.00 'חי שרדנכהצקרזיבאבםויסתדוקנלדעוחולהמ

ואלמשחתרבחי"עלמשחןקתמתקידב 08.06.0140
םולשתללוכןימזמהי"עעבקישךמסומקדוב
דעלמשחרוביחלדוגל,קדובלעויסוהנמזהה
A052X3,הקידבוםייוקילהןוקיתתוברל
רושיאתלבקלדעשרדתשהדימבתרזוח

  1,938.00 1,938.00     1.00 'פמוק תויוגייתסהאללןקתמהלשיפוס

 18,864.15 תונושותודוקנ60.80כ"הס

צוקים   .../007 ספר קובץ: בית 4434889-40)5.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

15/03/2020

מס':     007 דף תותיכתפסות

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םירזיבא70.80קרפתת

S.Bעקת-תיבתללוכהןגזמלהלעפה'חי 08.07.0040
ינצחל,ןעגמ,A61יעגמ-תלתיזאפ-דח
תמגוד,ןומיסתוירוניתש,הקספה-הלעפה

  1,501.00   300.20     5.00 'חי 4PC"ןוא-זוע"תרצות

,םייזאפ-דחעקת-יתבינשתללוכההדיחי 08.07.0080
,חישקיטסלפרמוחמ,A61םייניפ-תלת

    361.00    36.10    10.00 'חי "וקסינ"תמגוד

,תרושקתולמשחלתבלושמעקת-יתבתספוק 08.07.0090
תללוכה,שרדנלםאתהבט"התו/ואט"הע
SPUעקת-יתב2,םיליגרעקת-יתב4:הכותב
יציפקגוסמןופלטלעקת-יתב2,םודאעבצב
,JR-54(תרושקתלעקת-יתב2,"קזב"רשואמ

  6,121.80   510.15    12.00 'חי )7-TACטסלפאדע"תרצותתמגוד"

  7,983.80 םירזיבא70.80כ"הס

הרואתיפוג80.80קרפתת

תרצותW3דליתילכתדחםוריחת"ג 08.08.0030
  3,800.00   380.00    10.00 'חי ."טילורטקלא"

W9הרונלינוציחריקלעהנקתהלת"ג 08.08.0040
DEL55םימןגומPI1922ןתנוי"םגד"

  1,330.00   332.50     4.00 'חי .רשואמע"שוא"הרואתטיילןדלוג"תרצות

תיגולונכטבמ"ס021*4עוקשהרואתףוג 08.08.0064
רביירד,MUL0063/04Wלשקפסהבדל
וא)שעג(דלאמאגתמגודכספיליפתרצות

  1,900.00   237.50     8.00 'פמוק }W63*2ת.גףילחמ{רשואמע"ש

DEL51דלןומרחתמגודכעוקשהרואתףוג 08.08.0080
W,ףילחמ{ע"שואספיליפתרצותרבירד

  2,565.00   171.00    15.00 'פמוק { PL  2*18W

06W04*06עוקשדללנאפהרואתףוגה"וא 08.08.0340
OKSINםגדמENILENIFהראהתמצועב
K0004תספוקתוברל,ע"שואהלעמו
הרואתהיפוגלהאיציוםיקדהמוםירוביח
םילכשומר"ממYX2N5.1*3לשםילבכב
C.V.Pתלעתבואמ"מ32"ףכירמ"רוניצב
לכב)למשחהקוחוילארשיהןקתלףופכב(

  9,975.00   237.50    42.00 'חי .הדוקנלדעשרדיתשהדימ

 19,570.00 80.80קרפתתבהרבעהל

צוקים   .../008 ספר קובץ: בית 4434889-40)5.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

15/03/2020

מס':     008 דף תותיכתפסות

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 19,570.00 מהעברה

םוריחתרואת-W3יתילכת-ודהאיציטלש 08.08.0350
:ט"קמ,וקסינ'בחתמגודדכהנווכהוטולישל

  2,128.00   304.00     7.00 'חי 77811100

 21,698.00 הרואתיפוג80.80כ"הס

 71,772.75 למשחינקתמ80כ"הס

חיטתודובע90קרפ

ץוחחיט20.90קרפתת

םינטקםיחטשבםייקקלחץוחחיטינוקית 09.02.0035
תרסהתוברל,ר"מ0.1דעור"מ05.0לעמ

    902.50    90.25    10.00 'חי ףפור/םוגפםייקחיט

    902.50 ץוחחיט20.90כ"הס

    902.50 חיטתודובע90כ"הס

יופיחוףוצירתודובע01קרפ

0.01קרפתת00.01קרפתת

תורעה

ןפואתרחאןייוצאלוהדימבהדידמהינפוא
תאצוהביללכהטרפמהיפלעהיהיהדידמה
לשהיצזיטרדנטסלתידרשמ-ןיבההדעווה
םבושחימלוהיינבלהזוחהיכמסמ
,יוניבףגא/ןוחטיבהדרשמ:תופתתשהב
,הסדנהוןונכתלהנימ/ןוכישהויוניבהדרשמ
.הרובחתהדרשמל"כשחה/רצואהדרשמ
.ןכדועמה)לוחכהרפסה(

0.01קרפתת00.01כ"הס

/הקימרקיחיראףוציר20.01קרפתת

שיש,"ןלצרופטינרג"

ןלצרופטינרגיחיראבםישביםירוזאףוציר 10.02.0130
הקלחהםדקמילעב,מ"ס54/54דעתודימב
R=01יפלםינושםינווגבולישב,תוחפל

 38,988.00   144.40   270.00 ר"מ )ר"מ/ח"ש06דוסיריחמ(לכירדאהתריחב

 38,988.00 20.01קרפתתבהרבעהל

צוקים   .../009 ספר קובץ: בית 4434889-40)5.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

15/03/2020

מס':     009 דף תותיכתפסות

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 38,988.00 מהעברה

תודימבןלצרופטינרגיחיראבםיחבטמףוציר 10.02.0135
R=21הקלחהםדקמילעב,מ"ס54דע
תריחביפלםינושםינווגבולישב,תוחפל

    726.75   145.35     5.00 ר"מ )ר"מ/ח"ש06דוסיריחמ(לכירדאה

עצמלע,ןלצרופטינרג/הקימרקילופיש 10.02.0145
הבוגבוחיראלתומיאתמההקבדהוא,בצוימ
וקלח,ףוצירהןווגוגוסלםאותמ"ס01דע

  4,548.60    34.20   133.00 רטמ דבועמלופישהלשןוילעה

 44,263.35 שיש,"ןלצרופטינרג"/הקימרקיחיראףוציר20.01כ"הס

 44,263.35 יופיחוףוצירתודובע01כ"הס

העיבצתודובע11קרפ

,חיטלעהעיבצודויס10.11קרפתת

סבגוםיקולבןוטב

סבגתוציחמלע"לירקורינ"/"לירקרפוס"עבצ 11.01.0030
  7,797.60    18.05   432.00 ר"מ אלמיוסיכלדעתושורדהתונכההלכתוברל

  7,797.60 סבגוםיקולבןוטב,חיטלעהעיבצודויס10.11כ"הס

ץוחעבצ30.11קרפתת

ע"שוא"04MT"ילירקאינועבצטכילש 11.03.0010
,)ץוחוםינפ(ןוטבוסבגתוריקלעןידעםקרמב
תוברל,הבכשבר"מ/ג"ק6.2-0.2לשתומכב
טכילשתיתשתג"עטכילשהןווגבילירקאדוסי

 15,390.00    85.50   180.00 ר"מ )שרדינוהדימבדרפנבתדדמנה(רשיימ

 15,390.00 ץוחעבצ30.11כ"הס

 23,187.60 העיבצתודובע11כ"הס

)םוינימולא(ןמואתורגסמ21קרפ

םוינימולאתותלד10.21קרפתת

הליגרהחיתפתיפנכדחםוינימולאתלד 12.01.0010
וא0002לילק,מ"ס012/001תודימב

  3,121.70 3,121.70     1.00 'חי .4500

הליגרהחיתפתיפנכודםוינימולאתלד 12.01.0015
וא0002לילק,מ"ס012/051תודימב

 13,868.10 4,622.70     3.00 'חי .4500

 16,989.80 םוינימולאתותלד10.21כ"הס

צוקים   .../010 ספר קובץ: בית 4434889-40)5.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

15/03/2020

מס':     010 דף תותיכתפסות

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םוינימולאתונולח20.21קרפתת

לעמחטשבףנכלעףנכהזזהםוינימולאןולח 12.02.0040
  3,249.00   902.50     3.60 ר"מ .ר"מ52.1דעור"מ57.0

לעמחטשבףנכלעףנכהזזהםוינימולאןולח 12.02.0050
 12,718.13   807.50    15.75 ר"מ .ר"מ57.1

 43,540.88   897.75    48.50 ר"מ ר"מ05.0לעמחטשבעובקםוינימולאןולח 12.02.0085

תרגסמךותבםוינימולאמםיבובזתשר 12.02.0090
  3,676.50   190.00    19.35 ר"מ תונולחלםוינימולא

תיכוכז,שדחגגבטיילייקסםוינימולאןולח 12.02.0100
יטרפלכ.מ"ס021/042תודימב,תיבלח
רושיאלםיטרפותינכת,גגהןרציי"פעםוטיאה

  7,600.00 3,800.00     2.00 'חי לכירדא

וא0054לילק,עובק,לוגעםוינימולאןולח 12.02.0110
רומיגתוברל,רוויעףוקשמג"עבכרומע"ש

  1,235.00 1,235.00     1.00 'חי ימינפףילגב

 72,019.51 םוינימולאתונולח20.21כ"הס

 89,009.31 )םוינימולא(ןמואתורגסמ21כ"הס

ריואגוזימינקתמ51קרפ

םילצופמםינגזמ40.51קרפתת

יליעןגזמלשתמלשומהנקתהוהקפסא 15.04.0055
תקופתH/UTB05481רוריקתקופתלצופמ
הרטקלא"תמגודכH/UTB00881םומיח

  4,367.15 4,367.15     1.00 'חי 12repus"ע"וושוא

יליעןגזמלשתמלשומהנקתהוהקפסא 15.04.0070
תקופתH/UTB00703רוריקתקופתלצופמ
הרטקלא"תמגודכH/UTB00123םומיח

 31,939.00 7,984.75     4.00 'חי T53repus"ע"וושוא

 36,306.15 םילצופמםינגזמ40.51כ"הס

דוקיפולמשח90.51קרפתת

,תילמשחהצקתדיחילשהנקתהוהקפסא 15.09.0020
לויכלןתינוםייתעשלכקותינבהייהשהללוכ

  1,781.25   356.25     5.00 'פמוק .תינגזמתאמגודכ,העשלכ

  1,781.25 דוקיפולמשח90.51כ"הס

 38,087.40 ריואגוזימינקתמ51כ"הס

צוקים   .../011 ספר קובץ: בית 4434889-40)5.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

15/03/2020

מס':     011 דף תותיכתפסות

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תרושקת81קרפ

םילבכ10.81קרפתת

  5,700.00    22.80   250.00 רטמ .7TACםיבשחמתרושקתלבכ 18.01.0030

  5,700.00 םילבכ10.81כ"הס

םירזיבא30.81קרפתת

תוקרפתמתונפדםעU51תרושקתןורא 18.03.0065
יתוכיאתרושקתןורא.לוענמםעתיכוכזתלדו

ןוראה.תרושקתדויצלדעוימ,תכתמיושע
.91"יטרדנטסלדוגבתרושקתדויצלםיאתמ
וקלחב,לוענמםעתיכוכזתלדןוראהתיזחב
הנכההנשי,תרושקתהןוראלשןוילעה
תסינכלםינוילעםיחתפ2.ררוואמתנקתהל
םילבכתסינכלםיחתפ2-והלעמלמםילבכ
ןוראלשתוינוציחתודימ.ןותחתהוקלחמ
35:בחור-מ"ס5.37:הבוג-:תרושקתה

    375.25   375.25     1.00 'חי מ"ס54:קמוע-מ"ס

םירוביח61םע91"ןוראלתרושקתלנפ 18.03.0075
    209.00   209.00     1.00 'חי e5TAC54JRהבקנ-הבקנךכוסמ

    584.25 םירזיבא30.81כ"הס

  6,284.25 תרושקת81כ"הס

שרחתורגסמ91קרפ

תויצקורטסנוק10.91קרפתת

םיכתחבתכתמיליפורפמהדלפתיצקורטסנוק 19.01.0010
,רשקיחםןכו,מ"מ4לעמןפודיבועבםינוש
הדלפתשרבמביו'ינתוברלםיגרבוןוגיעיחפ

134,092.50 13,409.25    10.00 ןוט יטטניסעבצוםיכותיר,הדלפ

134,092.50 תויצקורטסנוק10.91כ"הס

צוקים   .../012 ספר קובץ: בית 4434889-40)5.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

15/03/2020

מס':     012 דף תותיכתפסות

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םירמוחב,תוגגיוריק30.91קרפתת

םינוש

001ללוכיבועבדדובמלנפבתוגגךוכיס 19.03.0080
י'תיפלםייתעשךשמלשאדימע,פה.מ"מ
ןותחתוןוילעיזפרטחפמיושעלגנפהו139.
עבצבעובצוןבלוגממ"מ5.0יבועב
םיעלסרמצדודיבםע,רטסאילופ

 57,570.00   191.90   300.00 ר"מ םייכנאםיביסםעםעק"מ/ג"ק021לקשמב

 57,570.00 םינושםירמוחב,תוגגיוריק30.91כ"הס

תולחזמ50.91קרפתת

4"רטוקבעובצוןוולוגמחפמםשגימרונצ 19.05.0035
  1,398.40   174.80     8.00 רטמ ךרוצהיפלתויוזוםיכרבללוכ

8.0יבועבןבלוגמחפמהלחזמלטלוקשאר 19.05.0045
    957.60   119.70     8.00 'חי מ"מ

ןוולוגממ"מ2יבועבןבלוגמחפמהלחזמ 19.05.0050
 13,917.50   278.35    50.00 רטמ 'מ52.1דעסורפבחורבעובצו

 16,273.50 תולחזמ50.91כ"הס

207,936.00 שרחתורגסמ91כ"הס

ןינבבםישעותמםיביכר22קרפ

תונושותולקתוציחמ10.22קרפתת

ודמ"ס52.1יבועבסבגתוחולמתוציחמ 22.01.0010
021לשללוכבחורב)םידדצהינשב(תוימורק
021תופיפצבסוחדםיעלסרמצםהניב,מ"מ
חפמםיבצינוןותחתוןוילעלולסמםע"מ/ג"ק

 14,630.00   133.00   110.00 ר"מ עבצלןכומ,םלשומרמג,ןבלוגמהדלפ

ודמ"ס52.1יבועבסבגתוחולמתוציחמ 22.01.0020
002לשללוכבחורב)םידדצהינשב(תוימורק
תופיפצבסוחדםיעלסרמצםהניב,מ"מ
םיבצינוןותחתוןוילעלולסמםע,ק"מ/ג"ק021

  6,982.50   142.50    49.00 ר"מ עבצלןכומ,םלשומרמג,ןבלוגמהדלפחפמ

 21,612.50 10.22קרפתתבהרבעהל

צוקים   .../013 ספר קובץ: בית 4434889-40)5.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

15/03/2020

מס':     013 דף תותיכתפסות

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,612.50 מהעברה

תינוציחןפוד,מ"מ002יבועבץוחתוציחמ 22.01.0030
תוחולתימינפןפוד,סלגסנאדתוחולתמגודכ
סוחדםיעלסרמצםהניב,ימורק-ודסבג
ןוילעלולסמםע,ק"מ/ג"ק021תופיפצב
רמג,ןבלוגמהדלפחפמםיבצינוןותחתו

 32,129.00   180.50   178.00 ר"מ ינועבצטכילש/חיטלןכומ,םלשומ

תינוציחןפוד,מ"מ002יבועבץוחתוציחמ 22.01.0040
ןפוד,סלגסנאדתוחולתמגודכתימורק-וד
רמצםהניב,ימורק-ודסבגתוחולתימינפ
םע,ק"מ/ג"ק021תופיפצבסוחדםיעלס
הדלפחפמםיבצינוןותחתוןוילעלולסמ

 14,820.00   247.00    60.00 ר"מ ינועבצטכילש/חיטלןכומ,םלשומרמג,ןבלוגמ

 68,561.50 תונושותולקתוציחמ10.22כ"הס

תוחולמתבתותהרקת20.22קרפתת

םילרנימ

,םילרנימםיביסתוחולמתיטסוקאהרקת 22.02.0020
יבועב06/06תודימבתוחול,ןופוקאתרצות
C.R.N,םייטסוקאםיכרע(,מ"מ02
A.N=C.A.C=09.0(סוקופןופוקאםגדAוא
האישנלהיצקורטסנוקהלכתוברלע"ש
דע,תוריקהדילרמגהיליפורפללוכהילתו

 38,038.00   146.30   260.00 ר"מ הדובעהלשםלשומעוציבל

 38,038.00 םילרנימתוחולמתבתותהרקת20.22כ"הס

יטסוקאושאםוטיא80.22קרפתת

סבגתוציחמב

ריואגוזימ/למשחתרנציחתפבשאםוטיא 22.08.0015
ךשמל,SF-0003גוסמרמוחב6"דערטוקב

    199.50    99.75     2.00 'חי ל.םייתעש

    199.50 סבגתוציחמביטסוקאושאםוטיא80.22כ"הס

106,799.00 ןינבבםישעותמםיביכר22כ"הס

צוקים   .../014 ספר קובץ: בית 4434889-40)5.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

15/03/2020

מס':     014 דף תותיכתפסות

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םיחתפתצירפ,תורסה,םיקוריפ42קרפ

םיעקשותולעת,םיצירחתחיתפו

םיחתפתצירפ80.42קרפתת

ללוכודערטוקבםולהיחדקמברוחחודיק 24.08.0150
תורקתואןבאואןוטבריקב5"וא4",3"

  1,045.00   209.00     5.00 'חי לוורשתוברל'מס02דעיבועב

  1,045.00 םיחתפתצירפ80.42כ"הס

תולעת,םיצירחתחיתפ90.42קרפתת

םיעקשו

,םייונבתוריקבםיעקשתריצי/תחיתפ 24.09.0055
עוביקלמ"ס02/01/01תודימבםיחייוטמ

     71.25    23.75     3.00 'חי םינושםיטנמלא

     71.25 םיעקשותולעת,םיצירחתחיתפ90.42כ"הס

  1,116.25 םיעקשותולעת,םיצירחתחיתפוםיחתפתצירפ,תורסה,םיקוריפ42כ"הס

שאיוביכויוליגתכרעמ43קרפ

דויצלשהנקתהוהקפסא10.43קרפתת

שאיוביכ

ןוראךותבתנקתומתינקתשאיוביכתדמע 34.01.0040
םע2"הפירשזרבתנקתהוהקפסאללוכ
ךרואבו2"רטוקבםיקונרז2,ץרוטשדמצמ
סוסיר/ןוליסקנזמ,ץרוטשדמצמםע'מ51
ללוכ,תומלשבןקתומירודכזרבםע2"
רטוקבימוגואיטסלפשימגרוניצםעןולגלג
עורזםעףותלעןקתומ,'מ52ךרואבו4/3"
4/3"רטוקבןוליסקנזמתוברלתבבותסמ

  4,102.10 2,051.05     2.00 'חי .1"ירודכזרבו

  4,102.10 שאיוביכדויצלשהנקתהוהקפסא10.43כ"הס

שאיוביכירזיבא20.43קרפתת

םעג"ק9הדלפלכימ)םילקםימ(ףצקהפטמ 34.02.0080
  2,519.40   419.90     6.00 'חי רוזיפרוניצוץחלדמ

  2,519.40 שאיוביכירזיבא20.43כ"הס

צוקים   .../015 ספר קובץ: בית 4434889-40)5.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

15/03/2020

מס':     015 דף תותיכתפסות

לכהךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

שאיוביכויוליגתוכרעמ30.43קרפתת

םינושםירזיבאללוכתויטמוטואןשעו

תורשפאםעהרקבירוזא8-לשאתזכר 34.03.0015
27דעהלעפהלםוריחירבצמלולכיחולה,

,םיצנצנלתואיצי,יטמוטואןעטמותועש
השיגתורשפאללוכתולעפהוםישביםיעגמ

4,662.60 'חי תוכרעמהןרציידילערשואמןלבקל

תישארתזכרלדע-שאיוליגתיתשתלתונכה 34.03.0025
  1,900.00 1,900.00     1.00 'פמוק םייקהנבמב

  1,900.00 םינושםירזיבאללוכתויטמוטואןשעושאיוביכויוליגתוכרעמ30.43כ"הס

  8,521.50 שאיוביכויוליגתכרעמ43כ"הס

צוקים   .../016 ספר קובץ: בית 4434889-40)5.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

15/03/2020 )זוכיר(תויומכבתכ
מס':     016 דף תותיכתפסות

קרפךס קרפתתךס

תומדקומ00קרפ

דוסיתויחנה10.00קרפתת

תומדקומ00כ"הס

רתאבקוציןוטבתודובע20קרפ

     6,555.00 םידומעותוריק50.20קרפתת

     6,555.00 רתאבקוציןוטבתודובע20כ"הס

הדלפתורגסמוןמואתורגנ60קרפ

     7,334.00 ץעתותלד10.60קרפתת

     3,726.85 תופסותוץופיש,ןוקיתתודובע20.60קרפתת

הדלפמםיגרוסותותלד30.60קרפתת

    11,060.85 הדלפתורגסמוןמואתורגנ60כ"הס

האורבתינקתמ70קרפ

0.7קרפתת00.70קרפתת

     4,672.10 םימחוםירקםימתרנצ10.70קרפתת

     4,588.50 רורוויאוםיזקנתכרעמ40.70קרפתת

     9,260.60 האורבתינקתמ70כ"הס

למשחינקתמ80קרפ

0.8קרפתת00.80קרפתת

     3,800.00 הינבתוקיצי,תוריפח10.80קרפתת

     5,800.00 םיליבומ20.80קרפתת

     2,040.60 םילבכוםיכילומ30.80קרפתת

    11,586.20 למשחתוחול40.80קרפתת

    18,864.15 תונושותודוקנ60.80קרפתת

     7,983.80 םירזיבא70.80קרפתת

צוקים   .../017 ספר קובץ: בית 4434889-40)5.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

15/03/2020

מס':     017 דף תותיכתפסות

קרפךס קרפתתךס

    21,698.00 הרואתיפוג80.80קרפתת

    71,772.75 למשחינקתמ80כ"הס

חיטתודובע90קרפ

       902.50 ץוחחיט20.90קרפתת

       902.50 חיטתודובע90כ"הס

יופיחוףוצירתודובע01קרפ

0.01קרפתת00.01קרפתת

    44,263.35 שיש,"ןלצרופטינרג"/הקימרקיחיראףוציר20.01קרפתת

    44,263.35 יופיחוףוצירתודובע01כ"הס

העיבצתודובע11קרפ

     7,797.60 סבגוםיקולבןוטב,חיטלעהעיבצודויס10.11קרפתת

    15,390.00 ץוחעבצ30.11קרפתת

    23,187.60 העיבצתודובע11כ"הס

)םוינימולא(ןמואתורגסמ21קרפ

    16,989.80 םוינימולאתותלד10.21קרפתת

    72,019.51 םוינימולאתונולח20.21קרפתת

    89,009.31 )םוינימולא(ןמואתורגסמ21כ"הס

ריואגוזימינקתמ51קרפ

    36,306.15 םילצופמםינגזמ40.51קרפתת

     1,781.25 דוקיפולמשח90.51קרפתת

    38,087.40 ריואגוזימינקתמ51כ"הס

תרושקת81קרפ

     5,700.00 םילבכ10.81קרפתת

צוקים   .../018 ספר קובץ: בית 4434889-40)5.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

15/03/2020

מס':     018 דף תותיכתפסות

קרפךס קרפתתךס

       584.25 םירזיבא30.81קרפתת

     6,284.25 תרושקת81כ"הס

שרחתורגסמ91קרפ

   134,092.50 תויצקורטסנוק10.91קרפתת

    57,570.00 םינושםירמוחב,תוגגיוריק30.91קרפתת

    16,273.50 תולחזמ50.91קרפתת

   207,936.00 שרחתורגסמ91כ"הס

ןינבבםישעותמםיביכר22קרפ

    68,561.50 תונושותולקתוציחמ10.22קרפתת

    38,038.00 םילרנימתוחולמתבתותהרקת20.22קרפתת

       199.50 סבגתוציחמביטסוקאושאםוטיא80.22קרפתת

   106,799.00 ןינבבםישעותמםיביכר22כ"הס

,םיצירחתחיתפוםיחתפתצירפ,תורסה,םיקוריפ42קרפ
םיעקשותולעת

     1,045.00 םיחתפתצירפ80.42קרפתת

        71.25 םיעקשותולעת,םיצירחתחיתפ90.42קרפתת

     1,116.25 ,םיצירחתחיתפוםיחתפתצירפ,תורסה,םיקוריפ42כ"הס
םיעקשותולעת

שאיוביכויוליגתכרעמ43קרפ

     4,102.10 שאיוביכדויצלשהנקתהוהקפסא10.43קרפתת

     2,519.40 שאיוביכירזיבא20.43קרפתת

     1,900.00 ללוכתויטמוטואןשעושאיוביכויוליגתוכרעמ30.43קרפתת
םינושםירזיבא

     8,521.50 שאיוביכויוליגתכרעמ43כ"הס

צוקים   .../019 ספר קובץ: בית 4434889-40)5.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה



םהשתימוקמהצעומ
9603279-30:סקפ0603279-30:לט3630806םהש1ד"ת

15/03/2020

מס':     019 דף תותיכתפסות

לכהךס

   624,756.36 יללככ"הס

   106,208.58 מ"עמ%71

   730,964.94 מ"עמללוככ"הס

____________                             _______________________________
ךיראתןלבקהתמתוחוהמיתח,םש

צוקים ספר קובץ: בית 4434889-40)5.61.40(ןנעבתיראנבתועצמאבקפוה
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