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5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה 
 

15/02/2021 7-3 םיבלש ןולא לאגי ריצ זוקינ לבומ תויומכ בתכ
דף מס':     001 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ב ו מ ל  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ל ב ו מ ל  ם י נ ו ש  ן ו ט ב  י ב י כ ר  300.10 ק ר פ  ת ת       
ף ס א מ  א ת ל ו       
      
םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב     01.003.0001

113,300        22.66 5,000.00 .תינכתב םיטרפ יפל מ"ס 5 יבועב ר"מ   
      
תונוש תודימב 03-ב ןוטבמ ,ינבלמ לבומ     01.003.0002
יבועב תוריקו מ"ס 53 יבועב הרקתו הפצר(      
, םייוביע ,הפצר ללוכ והשלכ קמועבו )מ"ס 52      
תוטשפתה ירפת ללוכ ,הרקתו תורוק ,תוריק      
תויורבחתה ללוכ ,א"מ 03 לכ תינכתב טרפ יפל      
תורנצ רבעמל םיחתפ ללוכ , םימייק םילבומל      
דועו םייקפואו םיינוילע השיג יחתפ ללוכ ,דועו      
םיטרפ יפלו הדיחיה יריחמב לולכ לכה,      

1,162,828.80   908.46 1,280.00 .תינכתב ק"מ   
      
03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות     01.003.0003

 39,552        30.90 1,280.00 םילבומה לש ק"מ   
      
יפסות שומיש רובע ןוטבה ריחמל תפסות     01.003.0004
תועקרקבו םיטפלוס ,םידירולכ ינפב הנגה      

101,516.80    79.31 1,280.00 םייבסירגא ק"מ   
      
מ"ס 6X6 תודימב תשלושמ ןוטב תוקלור     01.003.0005

 16,129.80    27.81   580.00 )דרפנב דדמנ תוקלורה םוטיא( רטמ   
      
ןופידל 03-ב ןוטב תואסנולכ לש הקיציו חודיק     01.003.0006

1,321,902       213.21 6,200.00 'מ 01 דע קמועל מ"ס 06 רטוקב רטמ   
      
תואסנולכל 03-ב ןוטבמ תואסנולכ ישאר     01.003.0007

168,250.50 1,019.70   165.00 מ"ס 06/06  תודימב ןופידה ק"מ   
      
רטוקב 03-ב ןוטב תואסנולכ לש הקיציו חודיק     01.003.0008

 40,046.40   278.10   144.00 'מ 51 דע קמועל מ"ס 07 רטמ   
      
םיפוטע ףצקומ ןריטסילופ יזגרא עצמ     01.003.0009
םיפצרמל תחתמ מ"ס 02 הבוגב ,ןליטאילופב      

  3,708        46.35    80.00 תואסנולכ ישארו ר"מ   
      
רתאב םיקוצי 03-ב ןוטבמ ןוטב תוטלפ     01.003.0010
יפל מ"ס 02 יבועב מ"ס  053X09 תודימב      
המרה תידיו ןויז תונספט ללוכ ריחמה .תינכת      

  8,157.60   509.85    16.00 .תינכת יפל לכה ר"מ   
      
ןוטב תוטלפל תבשות רובע תולוע תורוק     01.003.0011
ןוטבמ )דרפנב םידדמנ תוטלפה( רתאב תוקוצי      
תינכותב םיטרפ יפל םינוש םיכתחב 03-ב      

 13,905     1,390.50    10.00 .היצקורטסנוקה ק"מ   
2,989,296.90 ףסאמ אתלו לבומל םינוש ןוטב יביכר 300.10 כ"הס  

קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../002 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     002 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ו ט ב ל  ן ו י ז  ת ד ל פ  400.10 ק ר פ  ת ת       
      
,ןוטבה ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     01.004.0010

704,520     3,522.60   200.00 .לבומה ןויזל םיכרואהו םירטקה לכב ןוט   
      
םינוש םיכרואב מ"מ 52 רטוקב דתימ תוטומ     01.004.0012

 21,115        42.23   500.00 תינכת יפל לכה םייק לבומל רוביחל 'חי   
      
םייושע ןופיד תואסנולכל םיכתורמ ןויז יבולכ     01.004.0013
,ןוטבה ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ      

581,229     3,522.60   165.00 .םיכרואהו םירטקה לכב ןוט   
      
,ןוטבה ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     01.004.0014

 81,019.80 3,522.60    23.00 .ןופידה יסנולכ שארל םירטקה לכב ןוט   
1,387,883.80 םינוטבל ןויז תדלפ 400.10 כ"הס  

      
ת י י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  ת ו ד ו ב ע  500.10 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
ריחמה .1                          :תויללכ תורעה      
םישורדה םירוביחה לכו הנקתה ,הקפסה ללוכ      
שי ,ךותיר עצבתי םהב תומוקמב .םיטרפ יפל      
תלבקל דע לזרב תשרבמב םתוקנל גואדל      
עובצל שי ןכמ רחאלו ירמגל םייקנ םיחטש      
מ"ס 5 לש תויפח םע ןגמ עבצב הלא םיחטש      
םיכתר י"ע ועצובי ךותירה ירוביח לכ.דצ לכמ      
תשירד יפל עצבי ןלבקה .ךתר תודועת ילעב      
,ךותירה ירוביחל תויפרגוידר תוקידב ,חקפמה      
שי .חקפמה לע לבוקמו ךמסומ ןוכמ י"ע      
השעת הקידבה .הקידבה תדועת לע רומשל      
יגרב ויהי םיגרבה לכ .ןלבקה ןובשח לע      
תושירד יפל ,םיפוצמ וא םינוולוגמ( דלח-לא      
דויצה לכ תאו הפנה ללוכ ריחמה .2 .)חקפמה      
םיפונמ ללוכ ,הבוגב הדובע עוציבל שרדנה      
לש םלשומ עוציבל דע לכה ,דועו תומב      
.הדיחיה יריחמב לולכ לכה .הדובעה      
      
הדלפ תיצקורטסנוק לש הנקתהו הקפסא     01.005.0002
PNU PNI , BEH גוסמ  תורוק תללוכה      
    ,EPI,SHR םירבחמ ,םיכותיר ללוכ ,םינתיוז,  
)ספיליפ( ןוגיע יגרב , םיגרב ,םיפיר ,תוקטלפ      
לכ ןוולג ללוכ ריחמה .תינכות יפל ,דועו      

216,918     16,686.00    13.00 .השדחה הדלפה תיצקורטסנוק ןוט   
הדלפ תייצקורטסנוק תודובע 500.10 כ"הס     216,918  

      
      
      
      
      
      
      

4,594,098.70 לבומל תודובע 10 כ"הס  
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../003 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     003 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ש  ה א י צ י ל  "ם י פ נ כ " ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  20 ק ר פ       
י מ ו ר ט  ל ב ו מ       
      
ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  100.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוקספה םיללוכ םינוטבה לכ יריחמ .1 :הרעה      
םאתהב םירפת עוציבל תונכהו     הקיצי      
עוציב םיללוכ ןוטבה תוריק יריחמ .2 .תינכותל      
םוטיא  ללוכ ריחמה . 3 .תינכות יפל םיזקנ      
םיטרפ יפל לכה . 4      . תוטשפתה ירפת      
תוינכתב םיכתחו      
      
)ןבא יופיח אלל( ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     02.001.0010
םינוש םייבועב 03-ב ןוטבמ מ"ס 03 יבועב      
םיזקנ ,הזר ןוטב , רפע תודובע , דוסי ללוכ      
לכו ירלונרג רמוחב ריקה בגב יולימ, םירפת,      
ריקה עוציבל םישורדה םירמוחה תודובע      
םיטרפבו הדובעה תוינכותב טרופמכ תומלשב      
. םיננכותמ םינוילע םייפוס חותיפ ינפ הבוג דע      
יפלו םיטרפ יפל ריקה שאר דוביע ללוכ ריחמה      
םוטיא תוברל . תוינכותב לכירדאה תשירד      
תוריקב םייקפאו םייכנא תוטשפתה ירפת      
. הקיצי תוקספהו םירבוע תודוסיבו םיכמותה      
ירמוטסלא םוטיא רמוח י"ע מ"ס 2 בחורב רפת      
ידיפלוסילופ רמוח וא ןטרואילופ סיסב לע      
, רפתה יוקינ תוברל , יטננופמוק-וד יביכר-וד      
ליפורפ תרדחה , רמיירפ , רפתה יתפש רושיי      
יולימו מ"מ 52 רטוקב ףצקומ ןטרואילופמ יוביג      
תוינכתל םאתהב לכה , םוטיאה רמוחב רפתה      

 32,728.25 1,309.13    25.00 .היצקורטסנוקה תוינכתב םיטרפו ק"מ   
      
03 -ב ןוטבמ מ"ס 03 יבועב ןוטב תופצר     02.001.0020
םיעפושמו םילבומהמ האיציב      
ג"ע תוחנומ )לכירדאה תינכתל םאתהב(      

 27,717.30   241.02   115.00 )דרפנב דדמנ עצמה( םיקדוהמ םיעצמ ר"מ   
      
םאתהב מ"ס 52 יבועב 03 -ב ןוטב תורוק     02.001.0025
דדמנ עצמה( םיעצמ ג"ע תוחנומ תינכתל      

  5,005.80 1,251.45     4.00 .)דרפנב ק"מ   
      
האיציב תופצרב 03-ב ןוטבמ תוטוו תפסות     02.001.0030
דדמנ עצמה( םיעצמ ג"ע תוחנומ םילבומהמ      

  3,476.25 1,158.75     3.00 .)דרפנב ק"מ   
 68,927.60 םיכמות תוריק 100.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

 68,927.60 ימורט לבומ לש האיציל "םיפנכ" םיכמות תוריק 20 כ"הס  
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../004 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     004 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ח ט ש ה  ח ו ת י פ ל  ץ ו ח  ת ר ו א ת  100.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י ד ק מ  ת ו ד ו ב ע  -      
      
למשחה קוחל םאתהב עצובת הדובעה לכ      
ינכטה טרפמה ,ידרשמ ןיבה יללכה טרפמה      
רוא תייריע לש חקפמה תויחנהו דחוימה      
.הדוהי      
      
"הרבוק" גוסמ שימג יתבכש וד יטסלפ רוניצ     08.001.0010

  2,410.20     9.27   260.00 רטוק מ"מ 05 רטמ   
      
גוסמ שימג יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.001.0020

 13,719.60    12.36 1,110.00 רטוק מ"מ 57 "הרבוק" רטמ   
      
ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוקב חישק C.V.P רוניצ     08.001.0030

 46,185.20    39.14 1,180.00 הכישמ יטוח ללוכ מ"מ 3.5 רטמ   
      
"קזב" ןקת .ע.ק.י 5.31 ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.001.0040

105,266        14.42 7,300.00 .מ"מ 05 רטוקב רטמ   
      
וא/ו םילכב ,הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.001.0050
תכרדמב ,חטשה יאנתל םאתהב ,םיידיב      
03 לש בחורב ,תפצורמ הכרדמב וא/ו טלפסא      
לוח לש דופיר םע ,מ"ס 011 לש קמועבו מ"ס      
,הלעתבש וקל לעמ מ"ס 01 -ו תחתמ מ"ס 01      
מ"ס 01 -כ לש בחורב ןומיס טרס םע      
תובכשב הריפחה לש קודיהו יולמ ,קיטסלפמ      
רמג ,מ"ס 57 יבועב 'א גוס קדוהמ עצמ י"ע      
ינפ תרזחה ,מ"ס 5 יבועב תובכש 2 טלפסאב      

 62,129.60   107.12   580.00 .המדאה יפדוע קוליסו ,םתומדקל חטשה רטמ   
      
הרואתל( הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.001.0060
,םיידיב וא/ו םילכב ,)המכח ריעל תויתשתו      
וא/ו טלפסא תכרדמב ,חטשה יאנתל םאתהב      
קמועבו מ"ס 06 לש בחורב ,תפצורמ הכרדמב      
מ"ס 01 לוח לש דופיר םע ,מ"ס 110 לש      
טרס םע ,הלעתבש וקל לעמ מ"ס 01 -ו תחתמ      
יולמ ,קיטסלפמ מ"ס 01 -כ לש בחורב ןומיס      
קדוהמ עצמ י"ע תובכשב הריפחה לש קודיהו      
תובכש 2 טלפסאב רמג ,מ"ס 57 יבועב 'א גוס      
,םתומדקל חטשה ינפ תרזחה ,מ"ס 5 יבועב      

111,837.40   125.66   890.00 .המדאה יפדוע קוליסו רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

100.80 קרפ תתב הרבעהל     341,548
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15/02/2021
דף מס':     005 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה         341,548  
      
      
וא/ו םילכב ,הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.001.0070
שיבכב ,חטשה יאנתל םאתהב ,םיידיב      
031 לש קמועבו מ"ס 04 לש בחורב ,טלפסא      
01 -ו תחתמ מ"ס 01 לוח לש דופיר םע ,מ"ס      
בחורב ןומיס טרס םע ,הלעתבש וקל לעמ מ"ס      
לש קודיהו יולמ ,קיטסלפמ מ"ס 01 -כ לש      
'א גוס קדוהמ עצמ י"ע תובכשב הריפחה      
יבועב תובכש 2 טלפסאב רמג ,מ"ס 08 יבועב      
קוליסו םתומדקל חטשה ינפ תרזחה ,מ"ס 02      

 40,231.80   129.78   310.00 .המדאה יפדוע רטמ   
      
06*06*06 תודימב 03-ב ןוטבמ ןוטב דוסי     08.001.0080
יוניפו רובה לש תוביצח וא/ו תוריפח ללוכ מ"ס      
תעבט ,דוסי יגרב ,רבעמ ילוורש םע ,רמוח      
הקראה ספל רושיג תעבטמ האיציו רושיג      

 22,248       556.20    40.00 .דומעבש 'חי   
      
001x08x08 תודימב 03-ב ןוטבמ ןוטב דוסי     08.001.0090
יוניפו רובה לש תוביצח וא/ו תוריפח ללוכ מ"ס      
תעבט ,דוסי יגרב ,רבעמ ילוורש םע ,רמוח      
הקראה ספל רושיג תעבטמ האיציו רושיג      

  5,932.80   741.60     8.00 .דומעבש 'חי   
      
001*001*021 תודימב 03-ב ןוטבמ ןוטב דוסי     08.001.0100
יוניפו רובה לש תוביצח וא/ו תוריפח ללוכ מ"ס      
תעבט ,דוסי יגרב ,רבעמ ילוורש םע ,רמוח      
הקראה ספל רושיג תעבטמ האיציו רושיג      

 21,506.40   741.60    29.00 .דומעבש 'חי   
      
תודימב ,03-ב ןוטבמ ,היזכרמל ןוטב דוסי     08.001.0110
ינפל תחתמ מ"ס 09 :הבוגבו מ"ס 012*54      
םע .חטשה ינפ לעמ מ"ס 02 -כו ,חטשה      
למשחה חול קוזיחל תנבלוגמ לזרב תרגסמ      
יפל תורונצל םיחתפ םע ,ןוטבה סיסבל      
- ותומדקל חטשה ינפ תרזחה םע ,תינכותה      

  1,390.50 1,390.50     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
ר"ממ 53 ךתחב ףושח רוזש תשוחנ ךילומ     08.001.0120
,)דרפנב תדדמנ הלעתה( .הלעת ךותב      

 23,648.80    14.42 1,640.00 .הלעתבש וקל ליבקמב רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

456,506.30 100.80 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../006 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     006 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

456,506.30 מהעברה      
      
      
מ"מ 91 רטוקב תיכנא הקראה תדורטקלא     08.001.0130
,תוטומ 2 רוביחל דמצמ םע תנבלוגמ הדלפמ      
הרדחה רישכמ םעו ,בבוס חודיק שאר םע      
םע 'מ 3 לש יללכ ךרואב הדורטקלאה .ינדי      
םע הקראהל תטלושמ תינקת תרוקיב תחוש      
תרגסמ םע ,הצקב הקראה ךילומל קדהמ      
תרצות "ןרומ" הדלפ תקיצימ הסכמו תעבורמ      
לגוסמ החושל הסכמה ,"מ"עב תוישעת ןדרוא"      
תייריע למס םע ,ןוט 5.21 לש סמוע תאשל      

 14,275.80 1,297.80    11.00 .אתה דועייו הדוהי רוא 'חי   
      
תוילילג ןוטב תוילוחמ יונב למשחל תרוקב את     08.001.0140
,מ"ס 561 ימינפ קמועבו מ"ס 08 ימינפ רטוקב      
02 לש ץצח תבכש םע ,ילארשי ןקת ות םע      
ללוכ .תרוקבה את דועי טוליש םע ,מ"ס      
עצמב רזוח יולימ ,רמוח יוניפ ,הביצח /הריפח      
הדלפ תקיצימ הסכמ ללוכ ,קודיהו 'א גוס      
םע ,ןוט 5.21 לש סמועלו מ"ס 06 רטוקב      
רוא תייריע למס םע ,תרוקיבה את דועי טוליש      
ףקיה םוקישו םיסלפמל המאתה ללוכ .הדוהי      

150,544.80 2,595.60    58.00 .שרדנה יפל ףוציר וא טלפסא ,ןוטבב אתה 'חי   
      
הרואת דומעל םייק ןוטב דוסי תריקעו קורפ     08.001.0150
םוקמל תלוספה תכיפשו )'מ 01 דע הבוגב(      
רובה קודיהו יולימ תלוספ תכיפשל השרומ      

 24,102       370.80    65.00 'פמוק טלפמוק ,דוסיל  
      
ןוטבמ למשחל תרוקיב את תריקעו קוריפ     08.001.0160
רובה קודיהו יולימ ,מ"ס 051 דע קמועו רטוקב      

 15,573.60 1,112.40    14.00 'פמוק טלפמוק MSLC רמוחב  
661,002.50 תומידקמ תודובע - חטשה חותיפל ץוח תרואת 100.80 כ"הס  

      
ח ט ש ה  ח ו ת י פ ל  ץ ו ח  ת ר ו א ת  200.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  -      
      
ינכטה טרפמב טרופמכ הדלפמ הרואת דומע     08.002.0010
םח ץבאב לובט ,םיטרפ תוינכתבו דחוימה      
אתל דומעב חתפ םע ,דנז לוורש םע ,ותומלשב      
ןלא גרוב י"ע רגסנה חתפל הסכמו םירזיבא      
,םוימדק הפוצמו הסכמהמ האצוהל ןתינ יתלב      
סנפה רוביח םשל םישורדה םירזיבאה לכ םע      
ינוק לוגע ךתח לעב היהי דומעה .דומעל      
וא ה.ל.פ תרצות ,'מ 4 לש הבוגב דיחי ףפוכמ      

 74,160     2,966.40    25.00 .ע"ש 'חי   
      
      
      
      
      

200.80 קרפ תתב הרבעהל     74,160 
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../007 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     007 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה         74,160   
      
      
ינכטה טרפמב טרופמכ הדלפמ הרואת דומע     08.002.0020
םח ץבאב לובט ,םיטרפ תוינכתבו דחוימה      
אתל דומעב חתפ םע ,דנז לוורש םע ,ותומלשב      
ןלא גרוב י"ע רגסנה חתפל הסכמו םירזיבא      
,םוימדק הפוצמו הסכמהמ האצוהל ןתינ יתלב      
סנפה רוביח םשל םישורדה םירזיבאה לכ םע      
ינוק לוגע ךתח לעב היהי דומעה .דומעל      
וא ה.ל.פ תרצות ,'מ 4 לש הבוגב לופכ ףפוכמ      

132,375.60 3,893.40    34.00 .ע"ש 'חי   
      
ינכטה טרפמב טרופמכ הדלפמ הרואת דומע     08.002.0030
םח ץבאב לובט ,םיטרפ תוינכתבו דחוימה      
אתל דומעב חתפ םע ,דנז לוורש םע ,ותומלשב      
ןלא גרוב י"ע רגסנה חתפל הסכמו םירזיבא      
,םוימדק הפוצמו הסכמהמ האצוהל ןתינ יתלב      
סנפה רוביח םשל םישורדה םירזיבאה לכ םע      
ינוק לוגע ךתח לעב היהי דומעה .דומעל      
וא ה.ל.פ תרצות ,'מ 8 לש הבוגב דיחי ףפוכמ      

 25,029     4,171.50     6.00 .ע"ש 'חי   
      
ינכטה טרפמב טרופמכ הדלפמ הרואת דומע     08.002.0040
םח ץבאב לובט ,םיטרפ תוינכתבו דחוימה      
אתל דומעב חתפ םע ,דנז לוורש םע ,ותומלשב      
ןלא גרוב י"ע רגסנה חתפל הסכמו םירזיבא      
,םוימדק הפוצמו הסכמהמ האצוהל ןתינ יתלב      
סנפה רוביח םשל םישורדה םירזיבאה לכ םע      
ינוק לוגע ךתח לעב היהי דומעה .דומעל      
וא ה.ל.פ תרצות ,'מ 8 לש הבוגב לופכ ףפוכמ      

  8,899.20 4,449.60     2.00 .ע"ש 'חי   
      
ינכטה טרפמב טרופמכ הדלפמ הרואת דומע     08.002.0050
םח ץבאב לובט ,םיטרפ תוינכתבו דחוימה      
אתל דומעב חתפ םע ,דנז לוורש םע ,ותומלשב      
ןלא גרוב י"ע רגסנה חתפל הסכמו םירזיבא      
,םוימדק הפוצמו הסכמהמ האצוהל ןתינ יתלב      
סנפה רוביח םשל םישורדה םירזיבאה לכ םע      
ינוק לוגע ךתח לעב היהי דומעה .דומעל      
וא ה.ל.פ תרצות ,'מ 01 לש הבוגב דיחי ףפוכמ      

 36,338.40 5,191.20     7.00 .ע"ש 'חי   
      
ינכטה טרפמב טרופמכ הדלפמ הרואת דומע     08.002.0060
םח ץבאב לובט ,םיטרפ תוינכתבו דחוימה      
אתל דומעב חתפ םע ,דנז לוורש םע ,ותומלשב      
ןלא גרוב י"ע רגסנה חתפל הסכמו םירזיבא      
,םוימדק הפוצמו הסכמהמ האצוהל ןתינ יתלב      
סנפה רוביח םשל םישורדה םירזיבאה לכ םע      
ינוק לוגע ךתח לעב היהי דומעה .דומעל      
וא ה.ל.פ תרצות ,'מ 01 לש הבוגב לופכ ףפוכמ      

114,948     5,747.40    20.00 .ע"ש 'חי   
      

391,750.20 200.80 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../008 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     008 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

391,750.20 מהעברה      
      
      
ינכטה טרפמב טרופמכ הדלפמ הרואת דומע     08.002.0070
םח ץבאב לובט ,םיטרפ תוינכתבו דחוימה      
אתל דומעב חתפ םע ,דנז לוורש םע ,ותומלשב      
ןלא גרוב י"ע רגסנה חתפל הסכמו םירזיבא      
,םוימדק הפוצמו הסכמהמ האצוהל ןתינ יתלב      
סנפה רוביח םשל םישורדה םירזיבאה לכ םע      
ינוק לוגע ךתח לעב היהי דומעה .דומעל      
ה.ל.פ תרצות ,'מ 01 לש הבוגב שלושמ ףפוכמ      

 45,423     6,489.00     7.00 .ע"ש וא 'חי   
      
'מ 6 דע הבוגב הדלפמ הרואת דומע קוריפ     08.002.0080
ותרבעה ,וילעש תועורזהו םיסנפה םע ,םייק      
תטילקל ןוטבה דוסי תנכהו היריעה ןסחמל      

 16,546.95   324.45    51.00 'פמוק .טלפמוק .ומוקמב שדח הרואת דומע  
      
'מ 21  דע הבוגב הדלפמ הרואת דומע קורפ     08.002.0090
ותרבעהו וילעש תועורזהו םיסנפה םע ,םייק      
תטילקל ןוטבה דוסי תנכהו ןימזמה ינסחמל      

 14,368.50   463.50    31.00 'פמוק .טלפמוק ,ומוקמב שדח הרואת דומע  
      
הבוג 'מ 4 ינוק לוגע הרואת דומע תעיבצ     08.002.0100
OBIRT תטישב רונתב וילעש תועורזהו      
    )NOITCIRF( תיטטסורטקלא הטישב וא  
וילעש ןווגב ינכטה טרפמב טרופמל םאתהב      

 10,567.80   185.40    57.00 .חקפמה הרוי 'חי   
      
הבוג 'מ 8 ינוק לוגע הרואת דומע תעיבצ     08.002.0110
OBIRT תטישב רונתב וילעש תועורזהו      
    )NOITCIRF( תיטטסורטקלא הטישב וא  
וילעש ןווגב ינכטה טרפמב טרופמל םאתהב      

  2,373.12   296.64     8.00 .חקפמה הרוי 'חי   
      
הבוג 'מ 01 ינוק לוגע הרואת דומע תעיבצ     08.002.0120
OBIRT תטישב רונתב וילעש תועורזהו      
    )NOITCIRF( תיטטסורטקלא הטישב  וא  
וילעש ןווגב ינכטה טרפמב טרופמל םאתהב      

 12,978       370.80    35.00 חקפמה הרוי 'חי   
      

  4,606.16   107.12    43.00 םילגד ינשל הרואת דומעל םילגד קיזחמ 'חי  08.002.0130
      
חתפ רובע הרואת דומעל ריחמ תפסות     08.002.0140
תפומו הדרפה תציחמ ,דומעב ףסונ םירזיבא      

  6,813.45   324.45    21.00 .המכח ריעל תיתשתל האיצי 'חי   
505,427.18 תועורזו םידומע - חטשה חותיפל ץוח תרואת 200.80 כ"הס  
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15/02/2021
דף מס':     009 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ט ש ה  ח ו ת י פ ל  ץ ו ח  ת ר ו א ת  300.80 ק ר פ  ת ת       
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  -      
      
רביירד םע ,דל גוסמ תובוחר תרואת ףוג     08.003.0010
ללוכ קפסהב DEL תורונ םע ,ילרגטניא      
    W021, mL00071, K0003, תכרעמ םע  
םגד ,תילרגטניא תיטוחלא הרקבו הטילש      

247,200     3,090.00    80.00 "UNAGUJ".תרצות "SIHCRO" 'חי   
      
רביירד םע ,דל גוסמ תובוחר תרואת ףוג     08.003.0020
,W03 ללוכ קפסהב DEL תורונ םע ,ילרגטניא      
    mL0024, K0003, הרקבו הטילש תכרעמ םע  

241,947     2,781.00    87.00 "susagep" םגד ,תילרגטניא תיטוחלא 'חי   
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.003.0030
יזאפ וד ז"אמ םע ,ןוגג םע C.V.P יושע דומעה      
תיטסלפ הנגהו 'א 01 םרזל ספאה קותינ םע      
םגדכ תופעתסה יקדהמ 4 םע םיז"אמל      
    "2-KAPOC" 3" וא/ו-KAPOC" תרצות  
    "IXEGOS" שגמה ,םיטרפ תוינכותב טרופמכ  
EPLX 3*5.2 לבכ םע ,"םחנמ רפכ" תרצות      
י"ע רבחתמה ,הרואתה ףוגו שגמה ןיב ר"ממ      

 22,248       222.48   100.00 .עקש עקת יקדהמ 'חי   
      
הרואת יפוג 2 רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     08.003.0040

  2,169.18    55.62    39.00 םילבכ 2-ו םיז"אזמ 2 ללוכ ,דומע לע 'חי   
      
הרואת יפוג 3 רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     08.003.0050

    648.90    92.70     7.00 .םילבכ 3-ו םיז"אמ 3 ללוכ ,דומע לע 'חי   
      
יזאפ דח ז"אמ רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     08.003.0060
דומעה לע עקת תיב רובע A61 AK01 םרזל      
YX2N 3x5.2 לבכ ללוכ ,)דרפנב דדמנה(      

  3,587.49    83.43    43.00 .עקתה תיבל שגמהמ ר"ממ 'חי   
517,800.57 הרואת ירזיבא - חטשה חותיפל ץוח תרואת 300.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  י ל ב כ  400.80 ק ר פ  ת ת       
      
דודיב םע לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ     08.004.0010

 86,149.20    52.53 1,640.00 ר"ממ )YX2N-5X61( גוסמ E.P.L.X רטמ   
      
גוסמ לוגע יעקרק תת תשוחנ לבכ     08.004.0020

  2,163         6.18   350.00 ר"ממ )YX2N-3*5.2( רטמ   
      
גוסמ םוינימולא וא תשוחנ לבכל יסקופא הפומ     08.004.0030
"M3" תרצות  ר"ממ 52*5 דע ךתחב אוהשלכ      

  1,112.40   278.10     4.00 ע"ש וא 'חי   
 89,424.60 למשח ילבכ 400.80 כ"הס  
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../010 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     010 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  ם י ר ז י ב א  500.80 ק ר פ  ת ת       
      
קדוב י"ע למשח תוקידב עוציב ןיגב םימולשת     08.005.0010
םיבלשב עצובת הדובעה .ךמסומ למשח      
לכל ,שרדיש לככ תוקידב עצבי ןלבקהו      
יבלש לכל הז הזוח/זרכמ תרגסמבש הדובעה      
תייריע םעטמ חקפמה תופתתשהב עוציבה      
אלל הקידב ירושיא תאצמהל דע הדוהי רוא      

  4,635     4,635.00     1.00 .קדביש עטק לכל תויוגיתסה 'חי   
      
הביצח תוברל םייק הרואת דומעל רוביח     08.005.0020
םירזיבא שגמל רוביחו דומעה לש ןוטבה דוסיב      

  3,337.20   370.80     9.00 'פמוק .דומעב םייק  
      
ט"הע םימ ןגומ 'א 61 יזאפ דח עקת תיב     08.005.0030

  4,384.71   101.97    43.00 .הרואת דומע לע ןקתומ 'חי   
      
דומעב םייק םירזיבא שגמ קוריפו קותינ     08.005.0040
שגמ רוביחל םילבכה תנכהו םייק הרואת      

    370.80    92.70     4.00 'פמוק .טלפמוק ,ןשיה םוקמב שדח םירזיבא  
      
הבוגב הרואת דומע לע םייק סנפ קוריפו קותינ     08.005.0050
שדח סנפ תנקתהל דומעה תנכהו 'מ 21 דע      

    556.20   278.10     2.00 'פמוק .טלפמוק ,ןשיה םוקמב  
      
למשחה תרבח דומעמ סנפו עורז קוריפ     08.005.0060
םימואיתה לכ תוברל ,היריעה ןסחמל ותרבעהו      
םירזיבאה קוריפו למשחה תרבח םע ושרדיש      

  1,854       370.80     5.00 'פמוק .םיוולנה  
 15,137.91 תונושו םירזיבא 500.80 כ"הס  

      
ם ר ז ל  ה ר ו א ת  ת י י ז כ ר מ  600.80 ק ר פ  ת ת       
    3x80A  
      
,A08x3 םרזל תובוחר תרואת תייזכרמ הנבמ     08.006.0010
PI-55 םוטא ,ןיירושמ רטסאילופ יזגראמ      
םע ,רצוקמ לקוס םע ,הנגה ןוגג םע ,תוחפל      
ילנפ םע ,יטרפ ןכרצ אתו למשחה תרבח את      
טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ םע ,םיימינפ חפ      
יפכ רזעה ירמוחו םירזיבאה דויצה לכו      

 64,890     32,445.00     2.00 'פמוק .טלפמוק ,תוינכתב טרופמש  
      
תוברל ,תמייק רואמ תייזכרמ קוריפו קותינ     08.006.0020
הקראה יכילומו םילבכה ןומיסו יופימ      
םרוביח ,םנומיסו היזכרמל םירבחתמה      
םימואיתה לכ תוברל ,השדחה היזכרמל      
היזכרמה קותינל למשחה תרבח םע םישרדנה      
ירמוחו דויצה ,תודובעה לכו שדחמ הרוביחו      

  2,317.50 2,317.50     1.00 'פמוק .טלפמוק ,םישרדנה רזעה  
 67,207.50 A08x3 םרזל הרואת תייזכרמ 600.80 כ"הס  

      
      
      

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

קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../011 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     011 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

"ק ז ב " ה ר ק ב  י א ת  410.80 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמ יפל ,אתל ןוראווצ תכמנה וא תהבגה     08.014.0450
תוברל ,מ"ס 05 דע הבוגב ,קזב לש 1.1701      

  6,025.50   602.55    10.00 ןוטבה ןויז 'חי   
  6,025.50 "קזב" הרקב יאת 410.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,862,025.76 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../012 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     012 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א ב  ם י ח ט ש מ  ף ו צ י ר  080.41 ק ר פ  ת ת       
      
הקלח הרוסנ ןבאמ םיליבשו םיחטשמ ףוציר     14.080.0040

103,824       247.20   420.00 .מ"ס 4 יבועב ר"מ   
ןבאב םיחטשמ ףוציר 080.41 כ"הס     103,824  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןבא תודובע 41 כ"הס     103,824  
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../013 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     013 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל י ב י  ם י נ ב מ  12 ק ר פ       
      
ם י ל ק  ם י ל י ב י  ם י ד ר ש מ  י נ ב מ  600.12 ק ר פ  ת ת       
      
ןוחבטמ םידרשמ 2 ללוכה ליבי םידרשמ הנבמ     21.006.0001
שרדנה ידרשמה דויצה לכ ,םיתוריש אתו      
יכמסמב טרופמכ ,ףטוש ןפואב ותקזחאו      

 92,700     92,700.00     1.00 'פמוק .הזוחה  
םילק םיליבי םידרשמ ינבמ 600.12 כ"הס     92,700   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיליבי םינבמ 12 כ"הס     92,700   
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../014 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     014 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
0.04 ק ר פ  ת ת  000.04 ק ר פ  ת ת       
      
תויומכה בתכב ףיעס לכ ינפל:תויללכ תורעה      
ינכטה טרפמל םיאתמה גווס רפסמ עיפומ      
קרפה רפסממ בכרומ הז רפסמ ,ידרשמניבה      
רפסממ ,)תונושארה תורפסה יתש( יללכה      
תורפסה יתש( קרפה ךותב יפיצפסה ףיעסה      
ףרוצמה דחוימה טרפמל םאתהב וא/ו )תואבה      
טרפמב עיפומ וניאו תויומכה בתכל      
םיבייחמ ,בתכנ אל םא םג.04 קרפ ידרשמניבה      
ףיעסה עוציבב ןלבקה תא קרפה יפיעס לכ      
בתכב רומאה לכ.קרפ ותוא ךותמ יפיצפסה      
תוארוהו םיטרפה ,תוינכתה יפל אוה תויומכה      
ןלבקה לש הדיחיה יריחמ.רתאב חקפמה      
תוינכתב ,טרפמב רומאה לכ תא םיללוכ      
תואמגוד ,םירמוחה תקפסא תוברל ,םיטרפבו      
עיפומש הרעה וא ףיעס.םלשומ עוציבו      
בתכב דרפנב עיפומ וניאו טרפמבו תוינכתב      
ולכ ותוא םיאור תויומכה      
      
הנווכה ,רוטקורטסנוק רכזומ ובש םוקמ לכב      
ונובשח לעו ןלבקה םעטמ רוטקורטסנוקל הניה      
.אוה      

0.04 קרפ תת 000.04 כ"הס            
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  100.04 ק ר פ  ת ת       
      
םילדגו םיגוסמ תרוקב יאת הבוג תמאתה     40.001.0040

  4,120       515.00     8.00 .ןוניג וא ךרדמ יחטשב םינוש 'חי   
      
לע אוהש גוסו לדוג לכמ  םיצע תריקעו התירכ      40.001.0080

    669.50   669.50     1.00 .רתאהמ םקוליסו םהישרוש 'חי   
      
יעוצקמ םוזיג ללוכ םהישרוש לע םיצע תקתעה     40.001.0100
רוא  לש טופישה םוחתב הליתשו ץע לש      
רוא תיריעב ףונו םינג ףגא םע םואתבו הדוהי      
םונורגאה תוארוהו תינכתל םאתהבו  הדוהי      

  2,060       515.00     4.00 .רתאב חקפמהו 'חי   
      
הטיבנ לטוק רמוחב ךרדמ יחטש סוסיר     40.001.0110

  1,390.50     2.06   675.00 .דחוימה טרפמב טרופמכו ר"מ   
קוריפו הנכה תודובע 100.04 כ"הס     8,240    

      
,ה ב י צ ח  ,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  200.04 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו  ה ש י ב כ       
      
תילוח הרמח ןג תמדא יולימו רושיי ,רוזיפ     40.002.0010
'מ 1-ו םיחישל מ"ס 03 לש ילמינימ יבועב      

  1,699.50    56.65    30.00 .יולימה ביטל חקפמה רושיאב םיצעל ק"מ   
  1,699.50 קודיהו השיבכ ,הביצח ,רפע תודובע 200.04 כ"הס  
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../015 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     015 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע ל ס מ ו  ת ו ר י ק  300.04 ק ר פ  ת ת       
      
,גניפוק ,םייופיח  ,תורדג ,תוריק :הרעה      
םאב .םישרגמ תולובגב ועצובי ,'וכו םירעש      
חותיפה תודובע ךלהמ ךות העיגפ בקע שרדנ      
תמכסהו םואת רחאלו םייקל םאתהב ועצוביו      
לש תשרופמ הייחנהל םאתהבו םיריידה      
.רתאב חקפמה      
      
םאתהבו ללוכ טקל וא/ו השק ריג ןבאמ ריק     40.003.0010
טרפל םאתהבו רתאב םייקה ריקל      

 55,620       463.50   120.00 .רתאב חקפמה תויחנהו רוטקורטסנוק רטמ   
      
יופיצב( 03-ב ןייוזמ ןוטבמ רחא וא ךמות ריק     40.003.0020
תירכרוכ ןבאב גניפוקו יופיח וא/ו טכילש      
טרפל םאתהבו )דרפנב ודדמיש      

 32,960     1,648.00    20.00 .רוטקורטסנוקה ק"מ   
      
וא הרוסנ תירכרוכ ןבאב ל"נה תוריקה יופיח     40.003.0030
תויחנהו טרפל םאתהבו ע"ש וא תעקובמ      

 20,600       257.50    80.00 .רוטקורטסנוקה ר"מ   
      
וא הרוסנ תיכרוכ ןבאב ל"נה תוריקל גניפוק     40.003.0040
תויחנהו טרפל םאתהבו ע"ש וא תעקבמ      

 18,128       226.60    80.00 .רוטקורטסנוקה רטמ   
      
תצברה ללוכ ,םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     40.003.0050
הנוילע טכילש תבכשו תרשיימ חיט תבכש      
ןווגב ע"ש וא "טלרינ" וא "רובמט" תרצות      

 13,390       133.90   100.00 .הרוטסקטו ר"מ   
תועלסמו תוריק 300.04 כ"הס     140,698  

      
ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  350.04 ק ר פ  ת ת       
      
םגד ,מ"ס 6 יבועב תוינבלמ םינבאב ףוציר     40.053.0768
תודימב שטולמ רמגב ,ע"ש וא "ןוטסרקא"      
05/05 ,מ"ס 06/04 ,מ"ס 06/03 ,מ"ס 03/03      
ללוכ אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,מ"ס 06/06 ,מ"ס      

792,379       161.71 4,900.00 )עצמ ר"מ   
      
6/02/02 תודימב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.053.0769

 48,204        92.70   520.00 .2-א טרפל םאתהבו רופא ןווג מ"ס ר"מ   
      
םגד ,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.053.0800
5.21/01 :תודימב ע"ש וא "תתתוסמ וטנרט"      
תוברל ,מ"ס 6.12/5.31 ,מ"ס 5.41/5.31 ,מ"ס      
,לייטקוק ינווגב ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס 5 לוח      

277,585       158.62 1,750.00 רופא טינרג וא/ו רהנש רמגב ר"מ   
      
      
      
      

350.04 קרפ תתב הרבעהל     1,118,168
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../016 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     016 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה         1,118,168  
      
      
ידבכ םישנאל ליבומ הרהזא/ןומיס ןבא -שיגנ     40.053.2501
ףוציר תכמנהב )םיספ וא תוטילב םע( היאר      
י"ת יפל ,מ"ס 6/02/02 תודימב ,היצח ירבעמב      
טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווגב ,6 קלח 8191      

 31,641.60   197.76   160.00 רופא ר"מ   
1,149,809.60 תובלתשמ םינבאב ףוציר 350.04 כ"הס  

      
ם ו ח י ת  י נ ב א  ,ן ג ו  ה פ ש  י נ ב א  450.04 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 001/52/71 תודימב שיבכל הפש ןבא     40.054.0020

168,714        80.34 2,100.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל רטמ   
      
001/32/32 תודימב ,תעפושמ העונת יא ןבא     40.054.0029

120,510        80.34 1,500.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל מ"ס רטמ   
      
,םיכנל הזאפ אלל העונת יא רבעמ ןבא -שיגנ     40.054.0032
תנעשמו דוסי תוברל מ"ס 05/51/32 תודימב      

 14,275.80   101.97   140.00 רופא ןווג ,ןוטב רטמ   
      
תודימב תיעופיש וד וא דח הלעת ןבא     40.054.0081

 63,448        79.31   800.00 רופא ןווג ,ןוטב תבשות תוברל מ"ס 05/01/03 רטמ   
      
םע םישנאל היצח רבעמב תכמנומ הפש ןבא     40.054.0160
דוסי תוברל ,מ"ס 05/51/32 תודימב ,תולבגומ      

 17,427.60    96.82   180.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו רטמ   
      
דוסי תוברל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.054.0600

  9,424.50    62.83   150.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו רטמ   
      
תוברל ,מ"ס 05/01/02 תודימב הבחר ןג ןבא     40.054.0716
סיסב לע - ינועבצ ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי      

810,079.55   165.83 4,885.00 תתוסמ רמגב ןבל טלמ רטמ   
      
02/001/001 תודימב ץעל המוג םוחית ןבא     40.054.0717
וא ןייטשרקא "םי הוונ" ירכרוכ ןווגב ' ,מ"ס      
םיטרפל םאתהבו לכירדאה תריחב יפל ע"ש      

  3,090       618.00     5.00 .3-א 'חי   
1,206,969.45 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 450.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,507,416.55 יפונ חותיפ 04 כ"הס  
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../017 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     017 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ן ג  ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  110.14 ק ר פ  ת ת       
      
001 ,חטשה תרשכהל דוסי ןושיד לש תפסות     41.011.0110
םנודל ג"ק 021 -ו טפסופ רפוס לש םנודל ג"ק      

 33,475         5.15 6,500.00 ירולכ ןגלשא לש ר"מ   
      
תויומכב - חטשב רוזיפ תוברל ,תיננג המדא     41.011.0210

136,269        64.89 2,100.00 ק"מ 02 לעמ תולודג ק"מ   
ןג תמדאו עקרקה דוביע 110.14 כ"הס     169,744  

      
ה ע י ט נ  020.14 ק ר פ  ת ת       
      

העיטנ ק/ט                            41.020.0009
      

  6,180         3.09 2,000.00 )רטיל 1-מ ןטק( םייתנוע םיליתש תעיטנ 'חי  41.020.0011
      

 12,257        14.42   850.00 )רטיל 1( 3 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.020.0030
      

318,888        20.60 15,480.00 )רטיל 3( 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.020.0040
      

 55,156.50    64.89   850.00 )רטיל 01( 6 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.020.0060
      
עזג רטוקב "9 לדוג" )רטיל 001( לכיממ םיצע     41.020.0190
גוז תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ 3"      

165,191.40   556.20   297.00 ץעל טסופמוק רטיל 05 -ו תואטוחמ תוכומס 'חי   
      
מ"ס 03 עזג רטוק ירוס ןזמ רגוב יאפוריא תיז     41.020.0250
001 דע 06 תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ      

 13,905     2,781.00     5.00 ץעל טסופמוק רטיל 'חי   
571,577.90 העיטנ 020.14 כ"הס  

      
א ש ד  ת ח נ ה ו  א ש ד  ת ל י ת ש  030.14 ק ר פ  ת ת       
י ט ט נ י ס       
      
וא ויוקיק ןזמ ,)רמ 052 לעמ( אשד ידברמ     41.030.0030

 18,952        23.69   800.00 םוי 03 לופיט תוברל יאוופיט ר"מ   
      
וא ורוט לא ןזמ ,)רמ 052 לעמ( אשד ידברמ     41.030.0040

 22,248        27.81   800.00 םוי 03 לופיט תוברל ינדנ םולפספ ר"מ   
יטטניס אשד תחנהו אשד תליתש 030.14 כ"הס     41,200   

      
ה ר ק ב  ש א ר ל  ם י ר ז י ב א  040.14 ק ר פ  ת ת       
      
ןיירושמ רטסאילופמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.040.0627
RO-2582 םגד "דראגמולב טיילרוא" תמגודכ      
מ"מ 558X5111X023 תודימב ,ע"ש וא      
ןוראה תודימל םאתהב לקוס סיסב תוברל      

 20,903.85 4,180.77     5.00 לוענמו 'חי   
      

 20,903.85 040.14 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../018 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     018 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 20,903.85 מהעברה      
      
      
ןיירושמ רטסאילופמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.040.0628
RO-1112 םגד "דראגמולב טיילרוא" תמגודכ      
מ"מ X587X023 0011 תודימב ,ע"ש וא      
ןוראה תודימל םאתהב לקוס סיסב תוברל      

 17,687.16 4,421.79     4.00 לוענמו 'חי   
      
תמגודכ ןיירושמ רטסאילופמ לקוס סיסב     41.040.0634
תודימב ,ע"ש וא "דראגמולב טיילרוא"      

 17,520.30 1,946.70     9.00 מ"מ 024X006X0731 'חי   
 56,111.31 הרקב שארל םירזיבא 040.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  י ר ק ב ו  ם י ב ש ח מ  050.14 ק ר פ  ת ת       
      
"הלורוטומ" תרצות "M ויפרוקס" גוסמ בשחמ     41.050.0460
,זראמ ,תוסינכ 4 ,תואיצי 21 תוברל ,ע"ש וא      
היצרגטניא ,הנקתה ,הנטנא ,וידר ,ןוטב סיסב      

 65,817     13,163.40     5.00 הנשל תוירחאו 'חי   
      
לופיט תוברל ויפרוקסל טלפמוק רשק יושיר     41.050.0470

  3,170.34   528.39     6.00 תרושקתה דרשמ לומ 'חי   
      
רקב רובע הרואת דומעל תורבחתה     41.050.0490
הנקתהו רבצמ ,ןעטמ תוברל ,טניריא/ויפרוקס      
י"ע הרואת דומעל םלשומ רוביח ללוכ תמלשומ      

 15,573.60 2,595.60     6.00 ךמסומ יאלמשח 'חי   
      
,וידר תוברל  4X4 RX  ויפרוקס בשחמ     41.050.0550
ןיקתמ י"ע הנקתה ,roodtuo זראמ ,הללוס      
.תחא הנשל רשק יושיר ,ןרציה לש השרומ      
תורשו תוירחא ,הכרדה ,היצרגטניא ,הנקתה      

  9,594.45 9,594.45     1.00 הנשל 'חי   
      
תרצות  )הבחרה אלל( CD ויפרוקס בשחמ     41.050.0560
,הלעמו תולעפה 6 רובע ע"ש וא הלורוטומ      
בשחמל רוביחו רבצמ ,למשחל רוביח ללוכ      
הלעפהל דע ןוגימ תרגסמ ללוכ "טיינריא"      

 13,390     13,390.00     1.00 .תכרעמה לש האלמ 'חי   
      
לע "CD-W3-289-S" םגד םיסלופ דיאונולוס     41.050.0700

 12,236.40   305.91    40.00 טוויח תוברל ,יכרד תלת לגרס 'חי   
119,781.79 היקשה ירקבו םיבשחמ 050.14 כ"הס  

      
ם י ז ת מ /ם י ר י ט מ מ  060.14 ק ר פ  ת ת       
      
,ע"ש וא P.G.P םגד "RETNUH" ריטממ     41.060.0130

 14,708.40   122.57   120.00 ימוג יוסיכ םע ןווכתמ ,תולעמ 063-04 'חי   
      
A01-40-SP ,מ"ס 01 הבוגל היפ + החיג זתמ     41.060.0210

  6,303.60    70.04    90.00 .)ןוריטממ( ע"ש וא  'חי   
םיזתמ/םיריטממ 060.14 כ"הס     21,012   
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../019 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     019 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה  ת ר נ צ  070.14 ק ר פ  ת ת       
      
,תינוניב דע הלק המדאב תולעת תריפח     41.070.0020
מ"ס 03 קמועב )ר'שנרט( ינכמ ילכ תועצמאב      
61 -מ לחה םירטקב היקשה תרנצ רובע יוסיכו      

 38,625         5.15 7,500.00 םילכה תלבוה ללוכ ריחמה מ"מ 23 דע מ"מ רטמ   
      
,תינוניב דע הלק המדאב תולעת תריפח     41.070.0030
מ"ס 04 קמועב )ר'שנרט( ינכמ ילכ תועצמאב      
23 לעמ םירטקב היקשה תרנצ רובע יוסיכו      

 18,952         8.24 2,300.00 םילכה תלבוה ללוכ ריחמה מ"מ 36 דעו מ"מ רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.070.0230
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 52 רטוק ,ךר 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

 32,239        10.30 3,130.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.070.0240
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 23 רטוק ,ךר 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

 60,924.50    13.39 4,550.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.070.0250
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 04 רטוק ,חישק 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

 17,056.80    18.54   920.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.070.0260
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 05 רטוק ,חישק 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

 23,731.20    24.72   960.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.070.0270
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 36 רטוק ,חישק 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

  3,955.20    32.96   120.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.070.0316
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 05 רטוק ,חישק 61      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

  1,911.68    32.96    58.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.070.0317
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 36 רטוק ,חישק 61      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

  9,064        45.32   200.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.070.0318
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 57 רטוק ,חישק 61      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

  3,038.50    60.77    50.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
      

209,497.88 070.14 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../020 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     020 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

209,497.88 מהעברה      
      
      
011 רטוק 5.21 גרד C.V.P רוניצמ לוורש     41.070.0649
,ךרדמ יחטשמל םידעוימה תומוקמב ,מ"מ      
מ"ס 001 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל      

216,083.70    83.43 2,590.00 ןוליינ טוח תלחשהו רטמ   
      
מ"מ 57 רטוק 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     41.070.0667
מ"ס 07 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל ,חישק      

 23,097.75    66.95   345.00 ןוליינ טוח תלחשהו רטמ   
448,679.33 היקשה תרנצ 070.14 כ"הס  

      
ף ו ט פ ט  ת ו ח ו ל ש  080.14 ק ר פ  ת ת       
      
"םיפטנ םער" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תוחולש     41.080.0010
03-02 לכ תפטפט ,מ"מ  71 רטוק ,ע"ש וא      

  6,489         9.27   700.00 מ"ס רטמ   
      
"םיפטנ םער" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תוחולש     41.080.0020
05-04 לכ תפטפט ,מ"מ  71 רטוק ,ע"ש וא      

 47,586         6.18 7,700.00 מ"ס רטמ   
      
"םיפטנ םער" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תוחולש     41.080.0040
521-001 לכ תפטפט ,מ"מ 71 רטוק ,ע"ש וא      

  5,665         5.15 1,100.00 מ"ס רטמ   
      
01 םע מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     41.080.0120
םיחוורמב ,תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט      
הנזהה רוניצל תרבוחמ תעבטה ,מ"ס 03 לש      

 10,283.52    32.96   312.00 ןואסלפ רבחמ י"ע 'חי   
 70,023.52 ףוטפט תוחולש 080.14 כ"הס  

      
ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  090.14 ק ר פ  ת ת       
      
םע מ"ס 08 רטוק םורט ןוטבמ הרקב תוחוש     41.090.0030

 41,715     1,390.50    30.00 הייקשה בותיכ םעו הסכמ 'חי   
הרקב תוחוש 090.14 כ"הס     41,715   

      
ת כ ר ע מ  י ש א ר  990.14 ק ר פ  ת ת       
      
לכ תקפסא תוללוכ היקשהה תודובע      
,עקרקה תודובע  ,  םירזיבא  ,םירמוחה      
,הזרבה ,המחלה ,ךותיר תמגוד ,תוברברשה      
םאתהב לוענמו העיבצה ,תורגסמה ,הינבה      
.תוינכתלו םיטרפל      
      
+ תולעפה 6 רובע 1" תכרעמ שאר     41.099.0005
טיילרוא" םאות לקוסו יליע הנגה תונורא/ןורא      

 15,450     15,450.00     1.00 .טרפ יפל ע"ש וא "דראגמולב 'חי   
      
      

990.14 קרפ תתב הרבעהל     15,450 
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../021 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     021 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה         15,450   
      
      
רובעו ףוטפט רובע 2" רטוק תכרעמ שאר     41.099.0010
רקב י"ע לעפומ ,)תודרפנ תוחולשב( הרטמה      
ףוגמ תוברל ,תומכ י"פע לעופה הייקשה      
ררחשמ ,דוקיפ ימל האיצי ,ןג זרב ,ןוסכלא      
,הזנורבמ ישאר ילוארדיה ףוגמ ,בלושמ ריווא      
ןנסמ ,ש"מ 05 ןנסמ ,ילמשח טלפ םע םימ דמ      
ירזיבא לכו םידרוקר 2 ,ץחל ןיטקמ ,ש"מ 021      
ודדמיתולעפהה( םישרדנה םירבחמהו רוביחה      

  9,270     9,270.00     1.00 )דרפנב 'חי   
      
רובעו ףוטפט רובע 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     41.099.0020
רקב י"ע לעפומ ,)תודרפנ תוחולשב( הרטמה      
ףוגמ תוברל ,תומכ י"פע לעופה הייקשה      
,דוקיפ ימל האיצי ,ןג זרב ,ןוסכלא      
ישאר ילוארדיה ףוגמ ,בלושמ ריוואררחשמ      
05 ןנסמ ,ילמשח טלפ םע םימ דמ ,הזנורבמ      
םידרוקר 2 ,ץחל ןיטקמ ,ש"מ 021 ןנסמ ,ש"מ      
פהה( םישרדנה םירבחמהו רוביחה ירזיבא לכו      

 39,397.50 7,879.50     5.00 )דרפנב ודדמי תולע 'חי   
      
ילוארדיה ףוגמ תוברל 2" רטוק הלעפה     41.099.0160
ירזיבאו ףקז ,לופינממ תולצפתה ,הזנורבמ      

  1,854       927.00     2.00 תרנצל רוביח 'חי   
      
ילוארדיה ףוגמ תוברל 1 2/1" רטוק הלעפה     41.099.0170
ירזיבאו ףקז ,לופינממ תולצפתה ,הזנורבמ      

 16,630.38   723.06    23.00 תרנצל רוביח 'חי   
      
ילוארדיה ףוגמ תוברל 1" רטוק הלעפה     41.099.0180
ירזיבאו ףקז ,לופינממ תולצפתה ,הזנורבמ      

  3,374.28   482.04     7.00 תרנצל רוביח 'חי   
      

  4,171.50   695.25     6.00 I.S.G היקשה רקבל הנגה ןורא 'חי  41.099.0280
 90,147.66 תכרעמ ישאר 990.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,629,992.51 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../022 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     022 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
י נ ק ת מ ו  ב כ ר ל  ם י מ ו ס ח מ  030.24 ק ר פ  ת ת       
ם י י נ פ ו א ל  ה י י נ ח       
      
םגד ,םיינפואל דדוב היינח טרדנטס ןקתמ     42.030.0810
)הטסורינ( מ"בלפ רוניצמ יושע ,ע"ש וא "א"ת"      

 25,029       834.30    30.00 ןוגיע/סוסיב תוברל ,2" רטוקב 'חי   
םיינפואל היינח ינקתמו בכרל םימוסחמ 030.24 כ"הס     25,029   

      
ת ו י ז ר ב  240.24 ק ר פ  ת ת       
      

םירק םימ תויזרב ק/ט                            42.042.0397
      
רמגב ,םורט ןוטבמ םיררוקמ םימ תיזרב -שיגנ     42.042.0410
08 הבוגבו מ"ס 05/05 תודימב ,טילונרג/קלח      
ילאדנו יטנא םינגומ ןצחל יזרב 2 םע ,מ"ס      
םגד ,םיקובקבו תוסוכ יולימל השיגנ תכרעמו      
םע רוריק תדיחי תוברל ,רופא ןווג ,"3 קיפא"      
םגד לע תססובמ ,זוקינ תכירבו 5/1 סחדמ      

137,566.80 19,652.40     7.00 ע"ש וא "אכירא םחש" תרצות "לפמ" 'חי   
      

תופסות ק/ט                            42.042.0999
      
ןוטבמ זוקינ תחוש רובע היזרבל תפסות     42.042.1010
תוברל ,מ"ס 82 הבוגבו מ"ס 82/82 תודימב      
רוניצל האיציו ילג םוסחמ ,לזרב תקצימ הסכמ      

  4,773.02   681.86     7.00 2" יטסלפ 'חי   
      
תודימב ישאר ףוגמ זגרא רובע היזרבל תפסות     42.042.1020
הסכמ  תוברל ,מ"ס 82 הבוגבו מ"ס 82/82      

  6,294.33   899.19     7.00 ןנסמו ישאר קותינ זרב ,לזרב תקצימ 'חי   
      
רמג םוקמב ירכרוכ רמג רובע היזרבל תפסות     42.042.1050

  2,465.82   352.26     7.00 קלח 'חי   
151,099.97 תויזרב 240.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

176,128.97 ץוח טוהיר 24 כ"הס  
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../023 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     023 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
ת ו ד י י נ  ר ד ג  ת ו ד י ח י  810.44 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 0.2 הבוגבו 'מ 4.4 בחורב יפנכ וד רעש     44.018.0180

  4,542.30 2,271.15     2.00 ע"ש וא  "ROODTUO" תמגוד ,תדיינ רדגל 'חי   
  4,542.30 תודיינ רדג תודיחי 810.44 כ"הס  

      
ם י נ ו ש  ם י ט י ר פ  910.44 ק ר פ  ת ת       
      
עובצו ןבלוגמ אוהש הבוגו גוס לכמ הכבס רדג     44.019.0020
לש תשרופמ הארוהו םייקל םאתהב רונתב      

 23,793       432.60    55.00 .רתאב חקפמה רטמ   
      
אוהש הבוגו גוס לכמ )שפשפ( הסינכ רעש     44.019.0030
הארוהו םייקל םאתהבו רונתב עובצו ןבלוגמ      

 15,450     3,090.00     5.00 .רתאב חקפמה לש תשרופמ 'חי   
םינוש םיטירפ 910.44 כ"הס     39,243   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 43,785.30 רודיג 44 כ"הס  
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../024 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     024 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ב ו מ ל  ח ו ת י פ  15 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  010.15 ק ר פ  ת ת       
      

 24,720         4.12 6,000.00 מ"ס 02 דע יבועב חטשה ףושיח ר"מ  51.010.0020
      
ישרוש תליטקל הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר     51.010.0060

 11,330         1.03 11,000.00 רב יבשעו היחמצ ר"מ   
      
רטוק דע בויב וא םימ יאת תכמנה וא ההבגה     51.010.0233
קוריפ תוברל ,מ"ס 03 דע הבוגל מ"ס 051      

 81,205.20   676.71   120.00 הסכמהו הרקתה תרזחהו 'חי   
      
יולימ תוברל ,תותשר 2 םע הטילק יאת קוריפ     51.010.0240

  3,708       370.80    10.00 קדוהמ עצמ וא לוח םע רובה 'חי   
      
03 דע הבוגל תותשר 2 הטילק יאת תהבגה     51.010.0250

  8,509.86   472.77    18.00 מ"ס 'חי   
      

  6,118.20   278.10    22.00 טקל ןבאו ןוטב בג םע םייק דבוכ ריק תסירה ק"מ  51.010.0340
      

  1,133        11.33   100.00 מ"ס 8 דע יבועב ןוטב/טלפסא תעסימ קוריפ ר"מ  51.010.0400
      
מ"ס 8 לעמ יבועב ןוטב/טלפסא תעסימ קוריפ     51.010.0401

121,952        16.48 7,400.00 מ"ס 02 דעו ר"מ   
      
דעו 5 לעמ יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.010.0412

 84,975        11.33 7,500.00 ר"מ 0001 לעמ חטשל וניה ריחמה .מ"ס 01 ר"מ   
      

  2,008.50    13.39   150.00 םייק טלפסא רוסינ רטמ  51.010.0430
      

 51,912        14.42 3,600.00 ןייונפו הפש ינבא קוריפ רטמ  51.010.0440
      

 49,440        15.45 3,200.00 תובלתשמ םינבא ףוציר קוריפ ר"מ  51.010.0460
      

  5,191.20    74.16    70.00 הייוניפ תוברל ,העלסמ קוריפ ר"מ  51.010.0474
      
,לגר יכלוהל הדרפה וא הכלוה תוקעמ קוריפ     51.010.0500

  4,223        42.23   100.00 דוסיה רוב יולימ תוברל רטמ   
      

  1,668.60   278.10     6.00 םורט ןוטבמ ןג ילספס קוריפ 'חי  51.010.0740
      

  1,112.40   185.40     6.00 לזרב תקצי סיסב םע ןג ילספס קוריפ 'חי  51.010.0758
      

    834.30   139.05     6.00 רזוח שומישל ,ןותפשא קוריפ 'חי  51.010.0800
      
ללוכ הנתשמ יבועב ןיוזמ ןוטב יחטשמ קוריפ     51.010.0900

 11,124       111.24   100.00 .רשואמ רתאל חטשהמ תלוספה קוליס ק"מ   
      
תוברל ,)דחא דומע לע( רורמת םע דומע קוריפ     51.010.0901

  4,171.50    83.43    50.00 דוסי קוריפ 'חי   
475,336.76 הנכה תודובע 010.15 כ"הס  

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

 
קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../025 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     025 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ש א ר  ל ב ו מ ב  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  020.15 ק ר פ  ת ת       
      
רזוח שומישו םימייק תיתשתו עצמ תריפח     51.020.0028
000,01 דע לש תומכל רופחה רמוחה בטימב      
,ןוסחא ,הלבוה ,הריפח ללוכ ריחמה .ק"מ      
רוזיפ ,תפסונ הלבוה ,תפסונ הסמעה ,הרימש      

112,476        28.84 3,900.00 .רקובמ קודיהו תובכשב ק"מ   
      

2,158,880        16.48 131,000.00 .ק"מ 000,01 לעמ עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  51.020.0040
      
השרומ רתאל רפע יפדוע יוניפ רובע תפסות     51.020.0041

1,416,250        11.33 125,000.00 .טקיורפה חטשמ מ"ק 02-5 לש קחרמב ק"מ   
      

 25,750         5.15 5,000.00 יולימ לש רקובמ קודיה ק"מ  51.020.0100
      
קודיה( תירוקמ דוסי עקרק לש רקובמ קודיה     51.020.0120

 73,902.50     5.15 14,350.00 )תיתש ר"מ   
      
םישיבכל תיתש לש רקובמ קודיהו רושיי     51.020.0130

 70,658         7.21 9,800.00 )( מ"ס 02 הבוג דע )ךרד תרוצ( תוכרדמו ר"מ   
      
ןבא ירבש תרדחה י"ע הבוצייו תיתש קודיה     51.020.0240
םינבאמ "שלאקב"( טימולוד וא השק ריגמ      
א"כ מ"ס 02 תילמיסקמ ןבא לדוג ,)תויתיוז      
,הביצי הבכש תלבק דע תובכשב ,םיקדס אללו      
ףיעס לוחכ רפס יללכה טרפמב שרדנה יפל      

185,400        37.08 5,000.00 51.04.12. ר"מ   
4,043,316.50 ישאר לבומב רפע תודובע 020.15 כ"הס  

      
י ש א ר  ל ב ו מ ל  י ו ל י מ ו  ם י ע צ מ  030.15 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב תובכשב רזופמ ,'ג גוס עצמ אבומ יולימ     51.030.0040
קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ      

4,599,980        56.65 81,200.00 .רוטקורפ רייפידומ יפל %001 לש ,רקובמ ק"מ   
      
-מ הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.030.0120
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס 51      

3,355,122       125.66 26,700.00 .רוטקורפ רייפידומ יפל %001 לש רקובמ ק"מ   
ישאר לבומל יולימו םיעצמ 030.15 כ"הס     7,955,102  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  040.15 ק ר פ  ת ת       
      
1 לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     51.040.0011

 25,750         2.06 12,500.00 ר''מ/רטיל ר"מ   
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     51.040.0016

 78,280         2.06 38,000.00 ר''מ/רטיל 5.0 ר"מ   
      
      
      
      
      

040.15 קרפ תתב הרבעהל     104,030
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../026 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     026 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה         104,030  
      
      
טלפסא ןוטבמ הנוילע תאשונ הבכש דוביר     51.040.0090
טימולוד ןבא םע תבורעתמ ,הנתשמ יבועב      
01-86 ןמוטיב ,)4/3"( מ"מ 91 ילמיסקמ לדוג      

 64,890       324.45   200.00 קודיהו רוזיפ תוברל ,GP ןוט   
      
תבורעת ,מ"ס 5 יבועב הנוילע תאשונ הבכש     51.040.0110
טקש טלפסא - נ"את( תיבובקנ תיטלפסא      
מ"מ 5.21/5.9 ילמיסקמ לדוג )יתלזב      
תלוכת GP 01-47 ןמוטיב ,)8/3",2/1"(      
לש םיביס תלוכתו %5 לש תיסיסב ןמוטיב      
רוזיפ תוברל ,%52.1 לש דיס תלוכתו %3.0      

131,222        53.56 2,450.00 קודיהו ר"מ   
      

  6,592        32.96   200.00 שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  51.040.0210
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     51.040.9000

708,640        44.29 16,000.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     51.040.9010

659,200        41.20 16,000.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     51.040.9020

393,975        46.35 8,500.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 8 יבועב 5.73 צ"את     51.040.9030

315,180        37.08 8,500.00 .01-86GP ןמוטיבו 'ב גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 3 יבועב 5.21 א"צת     51.040.9040

148,320        37.08 4,000.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטמולוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 א"צת     51.040.9050

164,800        41.20 4,000.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטמולוד/יריג ר"מ   
טלפסא תודובע 040.15 כ"הס     2,696,849  

      
ה ס י פ ת  - ה ר ק ב  י א ת  460.15 ק ר פ  ת ת       
)ם י נ ט ל ו ק (      
      
קמועבו מ"ס 05/08 תודימב ישאר הטילק את     51.064.0010
תותשר 'סמ ,תקצימ הפש ןבא תוברל 'מ 52.1      

 56,454.30 2,688.30    21.00 .)ןוט 052C )52 ןיממ תרגסמו 1 'חי   
      
הטילק את רובע ישאר הטילק אתל תפסות     51.064.0100
םינפ קמועבו מ"ס 05/08 תודימב יפוס/יעצמא      
תותשר 'סמ ,תקצימ הפש ןבא תוברל ,'מ 54.0      

 89,029.08 1,816.92    49.00 .)ןוט 052C )52 ןיממ תרגסמו 1 'חי   
145,483.38 )םינטלוק( הסיפת - הרקב יאת 460.15 כ"הס  
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../027 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     027 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ו ל י ש ו  ר ו ר מ ת  180.15 ק ר פ  ת ת       
      
הגרד ,ינוריע גוסמ רורמת ללוכ ןוולוגמ דומע     51.081.0010

 22,062.60   315.18    70.00 E.G 'חי   
      
,ינוריע גוסמ רוא ריזחמ רהוז הרהזא רורמת     51.081.0015

  5,562       139.05    40.00 דומע אלל ,G.E הגרד 'חי   
      
,ינוריע גוסמ רוא ריזחמ רהוז ןיעידומ רורמת     51.081.0019

    417.15   139.05     3.00 דומע אלל ,G.E הגרד 'חי   
      
רוא ריזחמ רהוז תולבגהו םירוסיא רורמת     51.081.0020

  1,390.50   139.05    10.00 דומע אלל ,G.E הגרד ,ינוריע גוסמ 'חי   
 29,432.25 טולישו רורמת 180.15 כ"הס  

      
ם י כ ר ד  ן ו מ י ס ו  ה ע י ב צ  280.15 ק ר פ  ת ת       
      
עבצב מ"ס 51 וא מ"ס 21 בחורב םיווק תעיבצ     51.082.0010

 10,567.80     3.09 3,420.00 וקווקמ/אלמ ןבל רטמ   
      
ןבל עבצב מ"ס 03 בחורב םיווק תעיבצ     51.082.0030

    618         5.15   120.00 וקווקמ/אלמ רטמ   
      

 27,810        18.54 1,500.00 )מ"ס 02 בחורב םיווק( העונת ייא תעיבצ ר"מ  51.082.0200
      

  4,532        20.60   220.00 )מ"ס 05 בחורב םיווק( הייצח ירבעמ תעיבצ ר"מ  51.082.0210
      

  1,133        22.66    50.00 מ"ס 05 בחורב הריצע יווק תעיבצ ר"מ  51.082.0220
      

  1,087.68    24.72    44.00 דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.082.0300
      

  3,602.94    33.99   106.00 לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.082.0310
      

 10,815         5.15 2,100.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.082.0400
      

  5,226.22    60.77    86.00 408 רורמת ךותמ םיינפוא למס ןומיס 'חי  51.082.0470
 65,392.64 םיכרד ןומיסו העיבצ 280.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

15,410,912.53 לבומל חותיפ 15 כ"הס  
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../028 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     028 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י ש ד ח  ם י מ  י ו ו ק  ת ח נ ה  100.75 ק ר פ  ת ת       
      
תפיטע םע הלעתב החנה,הקפסה ללוכ ריחמה      
יופיצ םע הדלפמ םימ תורוניצ לש מ"ס02לוח      
גוסמ תינוציח הפיטעו קלחומ ןוטבמ ימינפ      
    "OIRT"הריפח ריחמה ללוכ ףסונב.ע"ש וא  
,תשרדנ םיידי תריפח תוברל,החנהה ךרוצל      
יולימ,המדא תפלחה ללוכ הריפח יפדוע קוליס      
חטשה רושייו  שרדנ הבוג דע תובכשב רזוח      
תקידבו יוטיח,םיווקה תפיטש.הביבסה םורל      
רוביחה ךרוצל םימייק םימ יווק קותינו ץחל      
םירזיבאה לכו הדיחיה יריחמב םילולכ      
דבלב םייתשורח ויהי םישרדנה םיחפסהו      
םידמועה)רבעמTואTגוסמ תויופעתסה(      
תרחא הדובע לכו םימה קשמ להנמ תושירדב      
דחוימה ינכטה טרפמב תראותמהו הלולכה      
םג ללוכ ריחמה.הז זרכמ יכמסמל ףרוצמה      
ללכמ%01דע ךותיר ירפת לש ןגטנר םוליצ      
תומייק תויתשת יוליגו שושיג,םיכותירה      
םימה וקב ושרדיש תורוגיפ עוציבו ןהינימל      
םירזיבאה לכ.ולגתיש םילושכמה בקע      
וללכי)ללוכ(6"רטוק דע םיווקב םישרדנה      
8"רטוקב םירזיבא רובע.הדיחיה יריחמב      
.ןלהל תויומכה בתכ לע דרפנב םלושי,הלעמו      
      
םגדמ 21" רטוקב םיפוגמ תבכרהו הקפסא     57.001.0047
ללוכ ,ביטב ע"ש וא "לאפר" תרצות זירט      
םירזיבאה רתי לכו םיגרב םימטא ,םינגוא      
תחיתפל טלפמוק ךיראמ ןקתמ ןכו םישורדה      

 36,709.20 12,236.40     3.00 .םיפוגמ 'חי   
      
זירט םגדמ 4" רטוקב םיפוגמ תבכרהו הקפסא     57.001.0051
,םינגוא ללוכ ,ביטב ע"ש וא "לאפר" תרצות      
ןכו םישורדה םירזיבאה רתי לכו םיגרב םימטא      

  5,609.38 2,804.69     2.00 .םיפוגמ תחיתפל טלפמוק ךיראמ ןקתמ 'חי   
      
4" רטוקב רוניצ - דדוב יתיב םימ רוביחל הנכה     57.001.0083

 14,275.80 3,568.95     4.00 'פמוק .ללוכ  
      
שאר םע 4" הפירש זרב לש הבכרהו הקפסא     57.001.0117
לא רוביחו 4" רטוקב רוניצמ ףקז ללוכה לופכ      
םינפ יופיצ םע 4" רוניצב בוחרב ישארה וקה      
+ טנרדיהה .ישארה רוניצל וכותירו ןוטבמ      
הדלפ תשק ,4" םוינימולאמ ץרוטש דמצמ      
יופצה עקרקב ןומטה עטקב .תולעמ 4/09"      
הדובעה .ע"ש וא OIRT גוסמ הפיטע םע היהי      
יוסיכ ,הריפח ,םישורדה םיכותיר עוציב תללוכ      
ןגמ עבצב ףקזה תעיבצו ףדוע רמוח קוליסו      
םייתשורח ויהי וקפוסיש םירזיבאה לכ .רהוזו      

  4,820.40 2,410.20     2.00 .םימה להנמ תושירד יפ לע דבלב 'חי   
 61,414.78 100.75 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../029 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     029 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 61,414.78 מהעברה      
      
      
רטוקב 01 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.001.0167
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 061      

  4,995.50   199.82    25.00 .םיחפס רטמ   
      
רטוקב 01 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.001.0173
ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ 513      

127,926       639.63   200.00 .םיחפס רטמ   
194,336.28 םישדח םימ יווק תחנה 100.75 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע ו  ם י ר ז י ב א  200.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ל       
      
תריגס ,םימטאו םיגרב ללוכ 21" רטוקב ןגוא     57.002.0011
,םייק וק זוקינ ,םימ תקספה ,תומאתה ,םיגרב      

    676.71   676.71     1.00 .רזוח יוסיכו תוריפח 'חי   
      
,םימטאו םיגרב ללוכ 21" רטוקב רוויע ןגוא     57.002.0021
וק זוקינ ,םימ תקספה ,תומאתה ,םיגרב תריגס      

    704.52   704.52     1.00 .רזוח יוסיכו תוריפח ,םייק 'חי   
      
םורט ןוטבמ )החוש( את לש הנקתהו הקפסא     57.002.0034
יפוגמל 'מ 5.1 דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב      
הסכמו הרקת תקפסה תללוכ הדובעה .םימ      
וא "ןרומ" גוסמ מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ      
,"המקש ימ " בותיכ םע ןוט 5.21 סמועל ע"ש      
אתה תיתחתב ."םימ" הלימהו ריעה למס      
ריחמה .מ"ס 01 יבועב ץצח תבכש עצובת      
רזוח יולימ ןכו םיפדוע קוליסו הריפח ללוכ      

 11,124     2,224.80     5.00 .שרדנה םורל הבוגה תמאתהו קדוהמ 'חי   
      
םייק וקל 4" רטוקב גוס לכמ שדח וק רוביח     57.002.0051
תקפסא םייקה וקה יוליג ללוכ ,גוס לכמ ליעפ      
וקה רוביח עוציבו םירזיבאה לכ תבכרהו      
,םייק םימ וק )ןוקיר( זוקינ ,ןשיה וקל שדחה      
ןגואו ןגוא לולכיו הצק-הצק וא T תרוצב רוביח      
דעוימה םייק וק קותינו וקה תמיתסל רוויע      
םייק וק ןיב רוביח רובע קר םולשתה .לוטיבל      

  2,641.95   880.65     3.00 .םיתב ירוביח ללוכ אל שדחל 'חי   
      

  3,151.80 1,575.90     2.00 .םייק וקל 21" רטוקב שדח וק רוביח ,ל"נכ 'חי  57.002.0055
      
הנוקיתו תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ     57.002.0094
לש ריהז קוריפ ללוכ ,םימ יוק תחנה תרגסמב      
,ןוסחא ,ש.א לש שדחמ החנהו קוריפ ,ףוצירה      
תודובעה לכו לוח ,רקובמ קודיהו עצמ      

  8,858        88.58   100.00 .ותומדקל בצמה תרזחהל תושרדנה ר"מ   
 27,156.98 םימל תונוש תודובעו םירזיבא 200.75 כ"הס  
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../030 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     030 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ו נ י צ מ  ב ו י ב  י ו ו ק  ת ח נ ה  300.75 ק ר פ  ת ת       
    CVP  ן ו ט ב ו  ן ל י ת א י ל ו פ  
      
EPDH ןליתאילופ תורוניצ תחנהו הקפסה      
,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ בויבל      
י"ת יפל םירצוימ ,ע"ש וא 01 גרד      
הריפח ,רודיג תללוכ הדובעה .7244/2935      
דופיר ,םיינכמ םילכב וא םיידיב הביצח וא/ו      
קדוהמ רזוח יולימ ,רוניצה ביבס מ"ס 02 לוחב      
הנבמה תיתחת דע מ"ס 02 לש תובכשב      
ירזיבא לכ םג ללוכ ריחמה .םייקה וא ןנכותמה      
יאת לא רוביחו םהינימל םיחפסו רוביחה      
תלוספהו רופחה רמוחה יפדוע .תרוקיבה      
תלבגה אלל( רשואמ תלוספ רתאל וקחרוי      
הדובעב םיישק ללוכ )ףסונ םולשת אללו קחרמ      
הייטה תוברל ,תורוניצב םיכפש תמירז בקע      
,שבייב הדובעה עוציבל תושורדה הביאשו      
תרנצה םוליצ ,תיטטסורדיה הקידב ללוכ      
.ינכטה טרפמב טרופמה י"פע ח"וד תשגהו      
ריחמב םילולכ 'מ 57.3 דע קמועב םינופיד      
.הדיחי      
      
-מ קמועב מ"מ 061 רטוקב EPDH תורונצ     57.003.0111

  4,738       236.90    20.00 .'מ 52.2 דע 'מ 52.1 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 002 רטוקב EPDH תורונצ     57.003.0115

  5,562       278.10    20.00 .'מ 52.2 דע 'מ 52.1 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 052 רטוקב EPDH תורונצ     57.003.0129

 16,562.40   552.08    30.00 .'מ 52.2 דע 'מ 67.1 רטמ   
      
קמועב מ"מ 052 רטוקב EPDH תורוניצ     57.003.0130

 11,783.20   589.16    20.00 .'מ 57.2 דע 'מ 62.2-מ רטמ   
      
קמועב מ"מ 052 רטוקב EPDH תורונצ     57.003.0132

 59,235.30   658.17    90.00 .'מ 57.3 דע 'מ 62.3-מ רטמ   
      
קמועב מ"מ 052 רטוקב EPDH תורונצ     57.003.0133

 14,749.60   737.48    20.00 .'מ 52.4 דע 'מ 67.3-מ רטמ   
      
קמועב מ"מ 052 רטוקב EPDH תורוניצ     57.003.0134

 34,484.40   862.11    40.00 .'מ 57.4 דע 'מ 62.4-מ רטמ   
      
קמועב מ"מ 513 רטוקב EPDH תורוניצ     57.003.0143

  9,599.60   959.96    10.00 .'מ 52.4 דע 'מ 67.3-מ רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 005 רטוקב EPDH תורונצ     57.003.0187

 39,165.75 1,566.63    25.00 .'מ 52.4 דע 'מ 67.3 רטמ   
195,880.25 ןוטבו ןליתאילופ CVP תורוניצמ בויב יווק תחנה 300.75 כ"הס  
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../031 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     031 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ל  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  500.75 ק ר פ  ת ת       
      
הרקת םע תוימורט תוילוחמ תרוקיב יאת      
,החנה ,הריפח :ללוכ ריחמה .ןוט 04 סמועל      
רטוק לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיאו המיתס      
"טסלפוטיא" םטא תועצמאב םימ תורידח דגנכ      
רוביחב 019SC תמגודכ ימוג םטאו ע"ש וא      
קדוהמ עבצ חטשמ .תוגרדמ ,החושל תרנצה      
תיתחת דע רזוח יולימ ,סיסב תיילוח תחת      
הסכמו ,קודיה ללוכ ,םייקה וא ןנכותמה הנמבה      
.ב.ב( ןוט 04 סמועל מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ      
ללוכ "בויב" בותיכהו דיגאתה למס םע )דבכ      
רמוחמ( שער תעינמל הדיפר ללוכ ,הליענ רגס      
ןוטב תרוגח ,984 י"תל םאתהב )דחוימ יטסלפ      
תמאתה ללוכ ,הסכמהו הרקתל ביבסמ ןיוזמ      
,םייקה וא ןנכותמה יפוסה הבוגל החושה      
דוביע ללוכ .מ"ס 03 דע 'סקמ ההבגה ןוראווצ      
ןומיס ,תושורדה רזעה תודובע לכו םילעתמ      
םידחוימ םינופיד ,טרפ יפל תרוקיב יאת      
תויחנה יפ לע תרוקיבה את ידיצ ינש ךומיתו      
הבוגל דע ןופיד .הדובעה דרשמ לש תוחיטבה      
.הדיחיה יריחמב םילולכ 'מ 57.3      
      
- מ קמועב מ"ס 001 רטוקב תורוקיב את     57.005.0005

 12,792.60 3,198.15     4.00 .'מ 52.2 דע 'מ 67.1 'חי   
      
- מ קמועב מ"ס 521 רטוקב תורוקיב את     57.005.0012

 20,023.20 5,005.80     4.00 .'מ 52.3 דע 'מ 67.2 'חי   
      
- מ קמועב מ"ס 521רטוקב תורוקיב את     57.005.0013

 28,273.50 5,654.70     5.00 .'מ 57.3 דע 'מ 62.3 'חי   
      
- מ קמועב מ"ס 521 רטוקב תורוקיב את     57.005.0014

 12,607.20 6,303.60     2.00 .'מ 52.4 דע 'מ 67.3 'חי   
      
- מ קמועב מ"ס 051 רטוקב תורוקיב את     57.005.0024

 55,990.80 13,997.70     4.00 .'מ 52.5 דע 'מ 67.4 'חי   
      
גוסמ םטא רובע החושה ריחמל תפסות     57.005.0062
מ"מ 002 דע רטוקב תורוניצל "ביבוטיא"      

  1,446.12   241.02     6.00 .)תחא הדיחיל ריחמה( 'חי   
      

  2,502.90   417.15     6.00 מ"מ 553 דעו מ"מ 052 -מ רטוקל םלוא ,ל"נכ 'חי  57.005.0063
      

  6,674.40 1,112.40     6.00 מ"מ 036 דעו מ"מ 004-מ רטוקל םלוא ,ל"נכ 'חי  57.005.0064
      
"הבע" חישק CVP תורוניצמ ינוציח לפמ     57.005.0073
םגדמ רטמ 2 דע קמועבו מ"מ 052 רטוקב      
    PORD ןוטב תפיטע ללוכ ע"ש וא ןמפלוו לש  
םירזיבאו ם"בלפמ רויבחה ירזיבא לכ ,ןיוזמ      

  2,966.40 1,483.20     2.00 .אתה תיתחתב לעתמה דוביעו CVP-מ 'חי   
      
      

143,277.12 500.75 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../032 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     032 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

143,277.12 מהעברה      
      
      
"הבע" חישק CVP תורוניצמ ינוציח לפמ     57.005.0074
םגדמ רטמ 2 לעמ קמועבו מ"מ 052 רטוקב      
    PORD ןוטב תפיטע ללוכ ע"ש וא ןמפלוו לש  
םירזיבאו ם"בלפמ רויבחה ירזיבא לכ ,ןיוזמ      

  3,615.30 1,807.65     2.00 .אתה תיתחתב לעתמה דוביעו CVP-מ 'חי   
      
"הבע" חישק CVP תורוניצמ ינוציח לפמ     57.005.0075
םגדמ רטמ 2 דע קמועבו מ"מ 513 רטוקב      
    PORD ןוטב תפיטע ללוכ ע"ש וא ןמפלוו לש  
םירזיבאו ם"בלפמ רויבחה ירזיבא לכ ,ןיוזמ      

  3,466.98 1,733.49     2.00 .אתה תיתחתב לעתמה דוביעו CVP-מ 'חי   
      
"הבע" חישק CVP תורוניצמ ינוציח לפמ     57.005.0076
םגדמ רטמ 2 לעמ קמועבו מ"מ 052 רטוקב      
    PORD ןוטב תפיטע ללוכ ע"ש וא ןמפלוו לש  
םירזיבאו ם"בלפמ רויבחה ירזיבא לכ ,ןיוזמ      

  4,171.50 2,085.75     2.00 .אתה תיתחתב לעתמה דוביעו CVP-מ 'חי   
      
אוהשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ     57.005.0080
,תויווז ללוכ "הבע" חישק CVP תורוניצמ      
יתחתב לעתמה דוביעו ם"בלפמ רוביח ירזיבא      

  4,227.12   528.39     8.00 'פמוק .אתה  
158,758.02 בויבל הרקב תוחוש 500.75 כ"הס  

      
ב ו י ב ל  ת ו נ ו ש  ר ז ע  ת ו ד ו ב ע  600.75 ק ר פ  ת ת       
      
םיכפש םימרוז וב םייק ב.תל תורבחתה     57.006.0004
עוציב ללוכ מ"ס 002-011 רטוקב תורונצו      
חיטהו דוביעה ןוקית ,םימוטיאו םיחתפ      
תוברל אתב םיכפש תמירז ללגב םיישקהו      

    889.92   444.96     2.00 .הביאש 'חי   
      
םיכפש םימרוז וב םייק ב.תל תורבחתה     57.006.0005
עוציב ללוכ מ"ס 553-052 רטוקב תורונצו      
חיטהו דוביעה ןוקית ,םימוטיאו םיחתפ      
תוברל אתב םיכפש תמירז ללגב םיישקהו      

  2,781       556.20     5.00 .הביאש 'חי   
      
מ"ס 521-001 רטוקב ב.ת ריחמל תפסות     57.006.0008
וב םייק בויב רוניצ לעמ ותמקהב םיישק רובע      

  8,806.50   880.65    10.00 .םיכפשה םימרוז 'חי   
      
ואדיו תמלצמ תועצמאב בויב יווק םוליצ     57.006.0036

  4,635         9.27   500.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ ,תטלק+חוד תקפסהו רטמ   
      
הנסחא ,גוס לכמ הפש ןבא לש ריהז קוריפ     57.006.0039

 13,441.50    46.35   290.00 .ןוטב דוסיו בג ללוכ שדחמ ותנקתהו רטמ   
      
      

 30,553.92 600.75 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../033 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     033 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 30,553.92 מהעברה      
      
      
הנוקיתו טלפסא הכרדמ/העסמ תחיתפ     57.006.0041
רוסינ ללוכ ,בויב יווק תחנה תרגסמב      
קוריפ ,וקוליסו טלפסאה קוריפ ,טלפסאה      
,רקובמ קודיהו עצמ ש.א לש שדחמ החנהו      
קודיהו רוזיפ ,תורבחתה קשמ ,ןמוטיב סוסיר      
לכו םייק הנבמ יפל יבועו גוסמ טלפסא      

 50,985       101.97   500.00 .ותומדקל בצמה תרזחהל תושרדנה תודובעה ר"מ   
      
רובע תוחותפ תולעת לעמ רושיגל דיינ ןורשג     57.006.0133
תוקעמ ללוע 'מ 2 דע בחורב ,לגר יכלוה רבעמ      
הדלפמ יושע ,תוחיטב ינקת תושירדל םאתהב      
ץעוי רושיאל םאתהב לכה ,סלגרביפ / תנוולוגמ      
הדובעה ךלהמב ותקתעה ללוכ ,תוחיטבה      

 13,142.80 2,628.56     5.00 'פמוק .טלפמוק ,חוקיפה תושירדל םאתהב  
 94,681.72 בויבל תונוש רזע תודובע 600.75 כ"הס  

      
)ז ו ק י נ ( ל ו ע י ת  ת ו ר ו נ י צ  150.75 ק ר פ  ת ת       
ן י ו ז מ  ן ו ט ב מ       
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ,ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.051.2020
םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "F - טירקונגמ"      
מ"ס 04 רטוק 5 גרד "הבקנ"ב הנבומ םטא      
תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ      
הבוג יצחל דע( לוח תפיטע ,הריפח תודובע      

 57,474       574.74   100.00 .רזוח יולימו )רוניצה רטמ   
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ,ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.051.2051
םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "F - טירקונגמ"      
מ"ס 05 רטוק 5 גרד "הבקנ"ב הנבומ םטא      
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1      

 38,470.50   769.41    50.00 .רזוח יולימו )רוניצה הבוג יצחל דע( רטמ   
      
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב תורוניצ ךא ,ל"נכ     57.051.2052

 39,861       797.22    50.00 .'מ 52.2 רטמ   
      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב תורוניצ ךא ,ל"נכ     57.051.2053

 82,503       825.03   100.00 .'מ 57.2 רטמ   
      
דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב תורוניצ ךא ,ל"נכ     57.051.2054

 34,484.40   862.11    40.00 .'מ 52.3 רטמ   
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ,ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.051.2083
םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "F - טירקונגמ"      
מ"ס 06 רטוק 5 גרד "הבקנ"ב הנבומ םטא      
57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
דע( לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

 41,158.80 1,028.97    40.00 .רזוח יולימו )רוניצה הבוג יצחל רטמ   
      

293,951.70 150.75 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../034 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     034 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

293,951.70 מהעברה      
      
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ,ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.051.2112
םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "F - טירקונגמ"      
מ"ס 08 רטוק 5 גרד "הבקנ"ב הנבומ םטא      
52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
דע( לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

797,220     1,594.44   500.00 .רזוח יולימו )רוניצה הבוג יצחל רטמ   
1,091,171.70 ןיוזמ ןוטבמ )זוקינ( לועית תורוניצ 150.75 כ"הס  

      
ת ו ע ב ו ר מ  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  260.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו י מ ו ר ט  ת ו י ל ו ח מ  )ז ו ק י נ ( ל ו ע י ת ל       
      
תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.062.0130
עוקיש את םע ,מ"ס 001/021 םינפ תודימב      
004D ןיממ מ"ס 06 וא 05 רטוקב .ב.ב הכסמו      
קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט 04(      
תודובע תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ      

  7,536.51 7,536.51     1.00 .רזוח יולימו הריפח 'חי   
      
'מ 57.2 לעמ קמועב הרקב תוחוש ךא ,ל"נכ     57.062.0140

  9,733.50 9,733.50     1.00 .'מ 52.3 דעו 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.062.0310
הסכמו עוקיש את םע 5.1/5.1 םינפ תודימב      
004D )04 ןיממ מ"ס 06 וא 05 רטוקב .ב.ב      
דע קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט      

 36,848.25 12,282.75     3.00 .רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 'חי   
      
'מ 57.1 לעמ קמועב הרקב תוחוש ךא ,ל"נכ     57.062.0320

 38,377.80 12,792.60     3.00 .'מ 52.2 דעו 'חי   
      
'מ 52.2 לעמ קמועב הרקב תוחוש ךא ,ל"נכ     57.062.0330

 13,812.30 13,812.30     1.00 .'מ 57.2 דעו 'חי   
      
'מ 57.2 לעמ קמועב הרקב תוחוש ךא ,ל"נכ     57.062.0340

 30,034.80 15,017.40     2.00 .'מ 52.3 דעו 'חי   
      
'מ 52.3 לעמ קמועב הרקב תוחוש ךא ,ל"נכ     57.062.0350

 49,779.90 16,593.30     3.00 .'מ 57.3 דעו 'חי   
      
'מ 57.3 לעמ קמועב הרקב תוחוש ךא ,ל"נכ     57.062.0360

 52,560.90 17,520.30     3.00 .'מ 52.4 דעו 'חי   
238,683.96 תוימורט תוילוחמ )זוקינ( לועיתל תועבורמ הרקב תוחוש 260.75 כ"הס  
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../035 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     035 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י א ת ל  ז ו ק י נ  י ו ו ק  ר ו ב י ח  560.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ י י ק  ז ו ק י נ       
      
,םייק זוקינ אתל מ"ס 06 רטוק זוקינ וק רוביח     57.065.0030
,רוביחה תודובע ,הריפחה תודובע לכ תוברל      
ןקתומ ,םישורדה םירמוחה לכו לעתמה דוביע      

  3,374.28   843.57     4.00 'פמוק .םלשומ  
  3,374.28 םימייק זוקינ יאתל זוקינ יווק רוביח 560.75 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ י צ  ת ק י ח ד  890.75 ק ר פ  ת ת       
      
/מ"מ 006,1 ימינפ רטוקב ןוטב תורוניצ תקיחד     57.098.0010
השולשב חודיקה תורוב תוברל מ"מ 0002 ץוח      
ללוכ ריחמה .21-161/241 ןוילג יפל םיעטקמ      

2,169,180     12,051.00   180.00 .תורוניצה תלבוהו תקפסא רטמ   
תורוניצ תקיחד 890.75 כ"הס     2,169,180  

      
ם י י מ ו ר ט  ז ו ק י נ  י ל ב ו מ  990.75 ק ר פ  ת ת       
      
םינפ תודימב ,ןוטבמ ימורט ינבלמ זוקינ לבומ     57.099.0010

8,237,940     9,579.00   860.00 .הנקתהו הלבוה ,הקפסא ללוכ 'מ0.3X0.2 רטמ   
      

2,898,244.90 7,068.89   410.00 .'מ 0.2X5.1 תודימב ךא ,ל"נכ לבומ רטמ  57.099.0015
      

2,897,647.50 8,780.75   330.00 'מ0.3X5.1 תודימב ךא ,ל"נכ לבומ רטמ  57.099.0025
14,033,832.40 םיימורט זוקינ ילבומ 990.75 כ"הס  

      
ל ו ח  ת פ י ט ע  ,ת ו ל ע ת  י ו ל י מ  602.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ע ק ר ק  ת ת  ת ו י ת ש ת  ן ו מ י ס ו       
      
MSLC תבורעתב תורוב וא תולעת יולימ     57.206.0030
תישפוח הכיפשב )רקובמ ךומנ קזוחב טילויפ(      

630,360       247.20 2,550.00 .תונספט אלל ק"מ   
      
םע MSLC תבורעתב תורוב וא תולעת יולימ     57.206.0040
)תועש 4 דע( הריהמ תושקתהל רמוח תפסות      

 20,651.50   413.03    50.00 תונספט אלל תישפוח הכיפשב ק"מ   
651,011.50 תויעקרק תת תויתשת ןומיסו לוח תפיטע ,תולעת יולימ 602.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

18,858,067.09 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס  
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../036 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     036 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ג י ר ח  99 ק ר פ       
      
ב ו י ב  - ם י ג י ר ח  100.99 ק ר פ  ת ת       
      
םירוחש הדלפ תורוניצ לש )דבלב( הקפסא     99.001.0010

 50,058     1,668.60    30.00 .8/3" ד.ע 63" רטוקב  ימינפ יופיצ אלל רטמ   
      
דעו 'מ 57.3 -מ קמועב 63" לוורש לש החנה     99.001.0020
וא/ו הריפח ,רודיג תללוכ הדובעה .'מ 52.4      
לוחב דופיר ,םיינכמ םילכב וא םיידיב הביצח      
קדוהמ רזוח יולימ ,רוניצה ביבס מ"ס 02      
הנבמה תיתחת דע מ"ס 02 לש תובכשב      
ירזיבא לכ םג ללוכ ריחמה .םייקה וא ןנכותמה      
יאת לא רוביחו םהינימל םיחפסו רוביחה      
תלוספהו רופחה רמוחה יפדוע .תרוקיבה      
תלבגה אלל( רשואמ תלוספ רתאל וקחרוי      
הדובעב םיישק ללוכ )ףסונ םולשת אללו קחרמ      
הייטה תוברל ,תורוניצב םיכפש תמירז בקע      

 41,715     1,390.50    30.00 .שבייב הדובעה עוציבל תושורדה הביאשו רטמ   
      
EPDH רוניצ לש הלחשהב החנהו הקפסא     99.001.0030
    71 RDS מ"מ גוסמ 017 רטוקב בויבל  
    001-EP "ע"ש וא 01 גרד ,"סקלפירמ,  
תללוכ הדובעה .7244/2935 י"ת יפל םירצוימ      
,תיטטסורדיה הקידב ללוכ םיקקפו םילדנס      
טרופמה י"פע ח"וד תשגהו תרנצה םוליצ      

 66,465.90 2,215.53    30.00 .ינכטה טרפמב רטמ   
      
םירוחש הדלפ תורוניצ לש )דבלב( הקפסא     99.001.0040
רטוקב ,תינוציח הפיטע אללו ימינפ יופיצ אלל      

 29,571.30   537.66    55.00 .8/3" ןפוד יבוע 02" רטמ   
      
דע 'מ 57.4-מ קמועב 02" לוורש לש החנה     99.001.0050
וא/ו הריפח ,רודיג תללוכ הדובעה .'מ 52.5      
לוחב דופיר ,םיינכמ םילכב וא םיידיב הביצח      
קדוהמ רזוח יולימ ,רוניצה ביבס מ"ס 02      
הנבמה תיתחת דע מ"ס 02 לש תובכשב      
ירזיבא לכ םג ללוכ ריחמה .םייקה וא ןנכותמה      
יאת לא רוביחו םהינימל םיחפסו רוביחה      
תלוספהו רופחה רמוחה יפדוע .תרוקיבה      
תלבגה אלל( רשואמ תלוספ רתאל וקחרוי      
הדובעב םיישק ללוכ )ףסונ םולשת אללו קחרמ      
הייטה תוברל ,תורוניצב םיכפש תמירז בקע      

 66,280.50 1,205.10    55.00 .שבייב הדובעה עוציבל תושורדה הביאשו רטמ   
      
EPDH 71 רוניצ לש הלחשהב החנהו הקפסא     99.001.0060
    RDS 001 מ"מ גוסמ 513 רטוקב בויבל-EP  
י"ת יפל םירצוימ ,ע"ש וא 01 גרד ,"סקלפירמ"      
םיקקפו םילדנס תללוכ הדובעה .7244/2935      
תרנצה םוליצ ,תיטטסורדיה הקידב ללוכ      

 25,492.50   463.50    55.00 .ינכטה טרפמב טרופמה י"פע ח"וד תשגהו רטמ   
      

279,583.20 100.99 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../037 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     037 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

279,583.20 מהעברה      
      
      
יופיצ אלל הדלפ תורוניצ לש )דבלב( הקפסא     99.001.0070
יבוע 61" רטוקב ,תינוציח הפיטע אללו ימינפ      

 22,248       463.50    48.00 .61/3" ןפוד רטמ   
      
דע 'מ 52.3-מ קמועב 61" לוורש לש החנה     99.001.0080
וא/ו הריפח ,רודיג תללוכ הדובעה .'מ 57.3      
לוחב דופיר ,םיינכמ םילכב וא םיידיב הביצח      
קדוהמ רזוח יולימ ,רוניצה ביבס מ"ס 02      
הנבמה תיתחת דע מ"ס 02 לש תובכשב      
ירזיבא לכ םג ללוכ ריחמה .םייקה וא ןנכותמה      
יאת לא רוביחו םהינימל םיחפסו רוביחה      
תלוספהו רופחה רמוחה יפדוע .תרוקיבה      
תלבגה אלל( רשואמ תלוספ רתאל וקחרוי      
הדובעב םיישק ללוכ )ףסונ םולשת אללו קחרמ      
הייטה תוברל ,תורוניצב םיכפש תמירז בקע      

 25,029       556.20    45.00 .שבייב הדובעה עוציבל תושורדה הביאשו רטמ   
      
EPDH 71 רוניצ לש הלחשהב החנהו הקפסא     99.001.0090
    RDS 001 מ"מ גוסמ 082 רטוקב בויבל-EP  
י"ת יפל םירצוימ ,ע"ש וא 01 גרד ,"סקלפירמ"      
םיקקפו םילדנס תללוכ הדובעה .7244/2935      
תרנצה םוליצ ,תיטטסורדיה הקידב ללוכ      

 18,771.75   417.15    45.00 .ינכטה טרפמב טרופמה י"פע ח"וד תשגהו רטמ   
      
EPDH ןליתאילופ תורוניצ תחנהו הקפסה     99.001.0100
'מ 57.1 -מ קמועב ,מ"מ 082 רטוקב בויבל      
"סקלפירמ" EP-001 גוסמ .'מ 52.2 דע      
    71-RDS, י"ת יפל םירצוימ ,ע"ש וא 01 גרד  
הריפח ,רודיג תללוכ הדובעה .7244/2935      
דופיר ,םיינכמ םילכב וא םיידיב הביצח וא/ו      
קדוהמ רזוח יולימ ,רוניצה ביבס מ"ס 02 לוחב      
הנבמה תיתחת דע מ"ס 02 לש תובכשב      
ירזיבא לכ םג ללוכ ריחמה .םייקה וא ןנכותמה      
יאת לא רוביחו םהינימל םיחפסו רוביחה      
תלוספהו רופחה רמוחה יפדוע .תרוקיבה      
תלבגה אלל( רשואמ תלוספ רתאל וקחרוי      
הדובעב םיישק ללוכ )ףסונ םולשת אללו קחרמ      
הייטה תוברל ,תורוניצב םיכפש תמירז בקע      
,שבייב הדובעה עוציבל תושורדה הביאשו      
תרנצה םוליצ ,תיטטסורדיה הקידב ללוכ      
.ינכטה טרפמב טרופמה י"פע ח"וד תשגהו      
ריחמב םילולכ 'מ 57.3 דע קמועב םינופיד      

  9,167       366.68    25.00 .הדיחי רטמ   
      
יופיצ אלל הדלפ תורוניצ לש )דבלב( הקפסא     99.001.0110
יבוע 21" רטוקב ,תינוציח הפיטע אללו ימינפ      

  3,522.60   352.26    10.00 .61/3" ןפוד רטמ   
      
      
      

358,321.55 100.99 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../038 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     038 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

358,321.55 מהעברה      
      
      
דע 'מ 57.2-מ קמועב 21" לוורש לש החנה     99.001.0120
וא/ו הריפח ,רודיג תללוכ הדובעה .'מ 52.3      
לוחב דופיר ,םיינכמ םילכב וא םיידיב הביצח      
קדוהמ רזוח יולימ ,רוניצה ביבס מ"ס 02      
הנבמה תיתחת דע מ"ס 02 לש תובכשב      
ירזיבא לכ םג ללוכ ריחמה .םייקה וא ןנכותמה      
יאת לא רוביחו םהינימל םיחפסו רוביחה      
תלוספהו רופחה רמוחה יפדוע .תרוקיבה      
תלבגה אלל( רשואמ תלוספ רתאל וקחרוי      
הדובעב םיישק ללוכ )ףסונ םולשת אללו קחרמ      
הייטה תוברל ,תורוניצב םיכפש תמירז בקע      

  3,708       370.80    10.00 .שבייב הדובעה עוציבל תושורדה הביאשו רטמ   
      
EPDH 71 רוניצ לש הלחשהב החנהו הקפסא     99.001.0130
    RDS 001 מ"מ גוסמ 061 רטוקב בויבל-EP  
י"ת יפל םירצוימ ,ע"ש וא 01 גרד ,"סקלפירמ"      
םיקקפו םילדנס תללוכ הדובעה .7244/2935      
תרנצה םוליצ ,תיטטסורדיה הקידב ללוכ      

  3,244.50   324.45    10.00 .ינכטה טרפמב טרופמה י"פע ח"וד תשגהו רטמ   
      
םיכפש םימרוז וב םייק ב.תל תורבחתה     99.001.0140
עוציב ללוכ מ"ס 006-004 רטוקב תורונצו      
חיטהו דוביעה ןוקית ,םימוטיאו םיחתפ      
תוברל אתב םיכפש תמירז ללגב םיישקהו      

  3,708     3,708.00     1.00 .הביאש רטמ   
      
םיכפש םימרוז וב םייק ב.תל תורבחתה     99.001.0150
עוציב ללוכ מ"ס 008-006 רטוקב תורונצו      
חיטהו דוביעה ןוקית ,םימוטיאו םיחתפ      
תוברל אתב םיכפש תמירז ללגב םיישקהו      

  4,635     4,635.00     1.00 .הביאש רטמ   
373,617.05 בויב - םיגירח 100.99 כ"הס  

      
ם י ל ו ו ר ש ו  ת ר נ צ  - ם י ג י ר ח  200.99 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ל       
      
םירוחש הדלפ תורוניצ לש )דבלב( הקפסא     99.002.0010

  9,270       463.50    20.00 61/3" ד.ע 01" רטוקב ימינפ יופיצ אלל רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

200.99 קרפ תתב הרבעהל     9,270  
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../039 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     039 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה         9,270    
      
      
'מ 52.1 קמועב 01" הדלפ לוורש לש החנה     99.002.0020
הריפח ,רודיג תללוכ הדובעה .'מ 57.1 דעו      
דופיר ,םיינכמ םילכב וא םיידיב הביצח וא/ו      
קדוהמ רזוח יולימ ,רוניצה ביבס מ"ס 02 לוחב      
הנבמה תיתחת דע מ"ס 02 לש תובכשב      
ירזיבא לכ םג ללוכ ריחמה .םייקה וא ןנכותמה      
יאת לא רוביחו םהינימל םיחפסו רוביחה      
תלוספהו רופחה רמוחה יפדוע .תרוקיבה      
תלבגה אלל( רשואמ תלוספ רתאל וקחרוי      
הדובעב םיישק ללוכ )ףסונ םולשת אללו קחרמ      
הייטה תוברל ,תורוניצב םיכפש תמירז בקע      

  5,562       278.10    20.00 .שבייב הדובעה עוציבל תושורדה הביאשו רטמ   
      
EPDH 11 רוניצ לש הלחשהב החנהו הקפסא     99.002.0030
    RDS 001 מ"מ גוסמ 011 רטוקב םימל-EP  
י"ת יפל םירצוימ ,ע"ש וא 61 גרד ,"סקלפירמ"      
םיקקפו םילדנס תללוכ הדובעה .7244/2935      
תרנצה םוליצ ,תיטטסורדיה הקידב ללוכ      

  7,416       370.80    20.00 .ינכטה טרפמב טרופמה י"פע ח"וד תשגהו רטמ   
םימל םילוורשו תרנצ - םיגירח 200.99 כ"הס     22,248   

      
ה ט י ל ק  י א ת  - ם י ג י ר ח  300.99 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ ל       
      
קמועבו 87X87 תודימב ישאר הטילק את     99.003.0010
הפש ןבאו תשר םע רטמ 54.1 דע ינוציח      
תרצות 5DM תמגודכ ,דצ לכמ רוניצ רוביחל      

 12,607.20 6,303.60     2.00 .ע"ש וא ןמפלו 'חי   
 12,607.20 זוקינל הטילק יאת - םיגירח 300.99 כ"הס  

      
ם י ש י ב כ  -ם י ג י ר ח  400.99 ק ר פ  ת ת       
      
,טוליש ,תורדג ,תוקעמ תוברל העונתה ירדסה     99.004.9020
שורדה לכו םיחקפ ,םירטוש ,םירורמת ,םירעש      
ידי לע רשואתש העונת רדסה תינכתל םאתהב      
םאתהב ומלושי הרטשמהו הייריעה ימרוג      
םיטרופמ תונובשחל םאתהבו לעופב עוציבל      
תודע תוינכת תוברל ןלבקה ידי לע ושגויש      

.י"תנ ןוריחמל םאתהבו 'חי                             
      

117,420        19.57 6,000.00 )תונרבממואיג( E.P.D.H םוטיא תעירי ר"מ  99.004.9040
םישיבכ -םיגירח 400.99 כ"הס     117,420  

      
      
      
      
      
      
      
      

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

קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../040 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     040 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ף ו נ  -ם י ג י ר ח  500.99 ק ר פ  ת ת       
      
ןוגב תררוחמ טקל ןבאמ םידדוב םיעלס     99.005.0001
- 001 בחור ,L - 001 051 לדוגב םדמדא/םוח      
ייאו תורכיכל מ"ס 03 - 05 יבוע ,מ"ס 07      
קדוהמ עצמ וא/ו ןג תמדא ג"ע וחנויו העונת      
51-א טרפל םאתהב לכה ,ןוטב דוסי וא/ו      

 10,217.60   255.44    40.00 .רתאב חקפמה תויחנהו 'חי   
      
01/00/001 תודימב םיצעל םישרוש ליבגמ     99.005.0002
ןירנג-ןיפרד תרצות לורטנוקטר םגד מ"ס      

 45,886.50   278.10   165.00 .71-א טרפל םאתהבו 'חי   
      
08X07X071 תודימב "לטאיס" םגד לספס     99.005.0003
וא ןייטשרקא תרבח תרצות תוידי םע מ"ס      

 81,576     1,854.00    44.00 .31-א טרפל םאתהבו ,ע"ש 'חי   
      
םיעובצו םינבלוגמ תכתמ יליפורפמ הלווגרפ     99.005.0004
טרפל םאתהבו ץע תוחול יוריק םע רונתב      

166,860     1,390.50   120.00 .11-א 'חי   
      
מ"ס 08/07/07 תודימב "לטאיס" םגד בשומ     99.005.0005
ע"ש וא ןייטשרקא תרבח תרצות תוידי םע      

 45,701.10 1,575.90    29.00 .'א31-א טרפל םאתהבו 'חי   
      
C-RECNEPS רסנפס םגד תכתממ ןותפשא     99.005.0006
תוחונו תואירב תרבח תרצות רטיל 08 חפנב      
לכירדאה תריחב יפל ןווג עבצ ,ע"ש וא      

 34,484.40 1,112.40    31.00 .71-א טרפל םאתהבו 'חי   
      
ןבלוגמ )חלפ( לזרבמ ץעל המוג םוחית טנמלא     99.005.0007
01 יבועבו מ"ס  51X001X051 תודימב חוטש      
םאתהבו לכירדאה תריחב יפל ןווגב עבצ ,מ"מ      

163,152     1,019.70   160.00 .8-א טרפל 'חי   
      
תלחתה ינפל רתאה תא םלצל ןלבקה לע      
ליעל רומאה לכ.תודובעה םויסב ןכו הדובעה      
'דא ,תימוקמה תושרה רושאבו םואתב עצובי      
בצמה תרזחהו רתאב חקפמה ,חותיפה      
לכו הקרזמה לש הניקת הלעפהל דע ותומדקל      
םלשומ עוציבל דעו תכרעמה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

547,877.60 500.99 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../041 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     041 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

547,877.60 מהעברה      
      
      
)ר"מ 056-כ( רפח םייח ש"ע 1 רפסמ רכיכ     99.005.0009
הדובעה.בלרב/הנגהה/ןולא לאגי תובוחר תמוצ      
,םייקה לש םיקוריפו הנכה תודובע :תללוכ      
תוברל ,רכיכה לש שדחמ המקהו חותיפ      
,םיילוסיפ םיטנמלא ,תובאשמה רדח ,הקרזמה      
,םינוש םינווג ףוט יופיחב הקרזמ ביבס הבחר      
האשדמ ,םיצע ,העלסמ ,ףוציר יספ      
יופיח ,םיפוציר ,ןג ינבא :םיללוכ םיקוריפה.'וכו      
תיארנ 'וכו למשח ,םימ תרנצ ,העלסמ )ףוט(      
אוהש גוס לכמו קמוע לכבו תיארנ יתלב וא/ו      
םיטנמלא לש ריהז קוריפ.תודוסיה ללוכ      
,הבכרהל,תובאשמ ,תונורא ,הקרזמ םיילוסיפ      
לע.שרדנ םאב םינוקתו גורדש רחאלו שדחמ      
:ןוגכ םיצעוי תקסעה ןובשחב תחקל ןלבקה      
'וכו ,םימ ,למשח ,רוטקורטסנוק ,תוקרזמ ץעוי      
ליעל רומאה כ תא ללוכ ריחמה.ונובשח לע      
םוקמל רתאל ץוחמ תלוספה קוליס תוברל      
המוחתב תימוקמה תושרה י"ע רשואמ הכיפש      
ללוכ קחרמב לבגומ אל המוחתל ץוחמ וא/ו      
רושייו רתאלהסינכ ,הלבוה ,הסמעה ,םימולשת      
,תובאשמ רדח תיינבו הריפח.תלוספה תומירע      
ןוטב תודוסיב ןוגיעו תושרדנה תודימב הקרזמ      

463,500     463,500.00     1.00 'פמוק םיילוסיפה םיטנמלאה תא  
      
053-כ( קקח רופלבו לצרה ש"ע 2 רפסמ רכיכ     99.005.0010
םחנמ/ןולא לאגי תובוחר תמוצ )ר"מ      
םיקוריפו הנכה תודובע :תללוכ הדובעה.ןיגב      
רכיכה לש שדחמ המקהו חותיפ ,םייקה לש      
,השרחמ ,העלסמ ,םיילוסיפ םיטנמלא תוברל      
תרנצ ,ןג ינבא םיללוכ םיקוריפה.'וכו האשדמ      
,האשדמ ,תארינ יתלבו םיארנ אוהש גוס לכמ      
לש ריהז קוריפ ,תודוסי ללוכ םיפוצר      
שדחמ הבכרהל םתנכהו םיילוסיפה םיטנמלאה      
ןלבקה לע .שרדנ םאב םינוקיתו גורדש רחאל      
ןוגכ ,םיצעוי תקסעה ןובשחב תחקל      
לעו ,'וכו םימ למשח ץעוי ,רוטקורטסנוק      
תוברל ליעל רומאה לכ ללוכ ריחמה.ונובשח      
הכיפש םוקמל רתאל ץוחמ תלוספה קוליס      
וא/ו המוחתב תימוקמה תושרה י"ע רשואמ      
ללוכ קחרמב לבגומ אל המוחתל ץוחמ      
רושייו רתאל הסינכ ,הלבוה הסמעה ,םימולשת      
ןוגיעל דוסי תיינבו הריפח.תלוספה תומורע      
ינפל רתאה תא םלצל ןלבקה לע.םיטנמלאה      
רומאה לכ הדובעה םויסב ןכו הדובעה תלחתה      
,תימוקמה תוושרה רושיאבו םואתבעצובי ליעל      
בצמה תרזחהו רתאב חפמה ,חותיפה 'דא      

162,225     162,225.00     1.00 'פמוק םלשומ עוציבל דעו ותודקל  
      

  3,337.20   556.20     6.00 'פמוק .הדוהי רוא תיריע לש 5.1" םימ דמל הנכה 99.005.0011
      

1,176,939.80 500.99 קרפ תתב הרבעהל
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../042 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     042 ןולא לאגי זוקינ לבומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,176,939.80 מהעברה      
      
      
לע ןקתומ 5.1" "ןמקאורב" תכתמ ץחל ןיטקמ     99.005.0012

 11,124     1,854.00     6.00 .םימה למג יבג 'חי   
1,188,063.80 ףונ -םיגירח 500.99 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,713,956.05 םיגירח 99 כ"הס  
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
 

קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../043 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021 )זוכיר( 7-3 םיבלש ןולא לאגי ריצ זוקינ לבומ תויומכ בתכ
דף מס':     043 ןולא לאגי זוקינ לבומ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

לבומל תודובע 10 קרפ    
   

              2,989,296.90 ףסאמ אתלו לבומל םינוש ןוטב יביכר 300.10 קרפ תת   
   

              1,387,883.80 םינוטבל ןויז תדלפ 400.10 קרפ תת   
   

                216,918.00 הדלפ תייצקורטסנוק תודובע 500.10 קרפ תת   
   

 4,594,098.70 לבומל תודובע 10 כ"הס               
   
ימורט לבומ לש האיציל "םיפנכ" םיכמות תוריק 20 קרפ    
   

                 68,927.60 םיכמות תוריק 100.20 קרפ תת   
   

    68,927.60 ימורט לבומ לש האיציל "םיפנכ" םיכמות תוריק 20 כ"הס               
   
למשח ינקתמ 80 קרפ    
   

                661,002.50 תומידקמ תודובע - חטשה חותיפל ץוח תרואת 100.80 קרפ תת   
   

                505,427.18 תועורזו םידומע - חטשה חותיפל ץוח תרואת 200.80 קרפ תת   
   

                517,800.57 הרואת ירזיבא - חטשה חותיפל ץוח תרואת 300.80 קרפ תת   
   

                 89,424.60 למשח ילבכ 400.80 קרפ תת   
   

                 15,137.91 תונושו םירזיבא 500.80 קרפ תת   
   

                 67,207.50 A08x3 םרזל הרואת תייזכרמ 600.80 קרפ תת   
   

                  6,025.50 "קזב" הרקב יאת 410.80 קרפ תת   
   

 1,862,025.76 למשח ינקתמ 80 כ"הס               
   
ןבא תודובע 41 קרפ    
   

                103,824.00 ןבאב םיחטשמ ףוציר 080.41 קרפ תת   
   

   103,824.00 ןבא תודובע 41 כ"הס               
   
םיליבי םינבמ 12 קרפ    
   

                 92,700.00 םילק םיליבי םידרשמ ינבמ 600.12 קרפ תת   
   

    92,700.00 םיליבי םינבמ 12 כ"הס               
   
יפונ חותיפ 04 קרפ    
   

0.04 קרפ תת 000.04 קרפ תת                             
   

                  8,240.00 קוריפו הנכה תודובע 100.04 קרפ תת   
   

                  1,699.50 קודיהו השיבכ ,הביצח ,רפע תודובע 200.04 קרפ תת   
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../044 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     044 ןולא לאגי זוקינ לבומ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

                140,698.00 תועלסמו תוריק 300.04 קרפ תת   
   

              1,149,809.60 תובלתשמ םינבאב ףוציר 350.04 קרפ תת   
   

              1,206,969.45 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 450.04 קרפ תת   
   

 2,507,416.55 יפונ חותיפ 04 כ"הס               
   
היקשהו ןוניג 14 קרפ    
   

                169,744.00 ןג תמדאו עקרקה דוביע 110.14 קרפ תת   
   

                571,577.90 העיטנ 020.14 קרפ תת   
   

                 41,200.00 יטטניס אשד תחנהו אשד תליתש 030.14 קרפ תת   
   

                 56,111.31 הרקב שארל םירזיבא 040.14 קרפ תת   
   

                119,781.79 היקשה ירקבו םיבשחמ 050.14 קרפ תת   
   

                 21,012.00 םיזתמ/םיריטממ 060.14 קרפ תת   
   

                448,679.33 היקשה תרנצ 070.14 קרפ תת   
   

                 70,023.52 ףוטפט תוחולש 080.14 קרפ תת   
   

                 41,715.00 הרקב תוחוש 090.14 קרפ תת   
   

                 90,147.66 תכרעמ ישאר 990.14 קרפ תת   
   

 1,629,992.51 היקשהו ןוניג 14 כ"הס               
   
ץוח טוהיר 24 קרפ    
   

                 25,029.00 םיינפואל היינח ינקתמו בכרל םימוסחמ 030.24 קרפ תת   
   

                151,099.97 תויזרב 240.24 קרפ תת   
   

   176,128.97 ץוח טוהיר 24 כ"הס               
   
רודיג 44 קרפ    
   

                  4,542.30 תודיינ רדג תודיחי 810.44 קרפ תת   
   

                 39,243.00 םינוש םיטירפ 910.44 קרפ תת   
   

    43,785.30 רודיג 44 כ"הס               
   
לבומל חותיפ 15 קרפ    
   

                475,336.76 הנכה תודובע 010.15 קרפ תת   
   

              4,043,316.50 ישאר לבומב רפע תודובע 020.15 קרפ תת   
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../045 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     045 ןולא לאגי זוקינ לבומ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

              7,955,102.00 ישאר לבומל יולימו םיעצמ 030.15 קרפ תת   
   

              2,696,849.00 טלפסא תודובע 040.15 קרפ תת   
   

                145,483.38 )םינטלוק( הסיפת - הרקב יאת 460.15 קרפ תת   
   

                 29,432.25 טולישו רורמת 180.15 קרפ תת   
   

                 65,392.64 םיכרד ןומיסו העיבצ 280.15 קרפ תת   
   

15,410,912.53 לבומל חותיפ 15 כ"הס               
   
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ    
   

                194,336.28 םישדח םימ יווק תחנה 100.75 קרפ תת   
   

                 27,156.98 םימל תונוש תודובעו םירזיבא 200.75 קרפ תת   
   

                195,880.25 ןוטבו ןליתאילופ CVP תורוניצמ בויב יווק תחנה 300.75 קרפ תת   
   

                158,758.02 בויבל הרקב תוחוש 500.75 קרפ תת   
   

                 94,681.72 בויבל תונוש רזע תודובע 600.75 קרפ תת   
   

              1,091,171.70 ןיוזמ ןוטבמ )זוקינ( לועית תורוניצ 150.75 קרפ תת   
   

                238,683.96 תוילוחמ )זוקינ( לועיתל תועבורמ הרקב תוחוש 260.75 קרפ תת   
תוימורט        
   

                  3,374.28 םימייק זוקינ יאתל זוקינ יווק רוביח 560.75 קרפ תת   
   

              2,169,180.00 תורוניצ תקיחד 890.75 קרפ תת   
   

             14,033,832.40 םיימורט זוקינ ילבומ 990.75 קרפ תת   
   

                651,011.50 תת תויתשת ןומיסו לוח תפיטע ,תולעת יולימ 602.75 קרפ תת   
תויעקרק        
   

18,858,067.09 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס               
   
םיגירח 99 קרפ    
   

                373,617.05 בויב - םיגירח 100.99 קרפ תת   
   

                 22,248.00 םימל םילוורשו תרנצ - םיגירח 200.99 קרפ תת   
   

                 12,607.20 זוקינל הטילק יאת - םיגירח 300.99 קרפ תת   
   

                117,420.00 םישיבכ -םיגירח 400.99 קרפ תת   
   

              1,188,063.80 ףונ -םיגירח 500.99 קרפ תת   
   

 1,713,956.05 םיגירח 99 כ"הס               
5996769-30:סקפ6996769-30:לט ןויצל ןושאר 36 לצרה    מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21   .../046 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



15/02/2021
דף מס':     046 ןולא לאגי זוקינ לבומ

  
קרפ ךס  
 4,594,098.70 לבומל תודובע 10 קרפ  

  
    68,927.60 ימורט לבומ לש האיציל "םיפנכ" םיכמות תוריק 20 קרפ  

  
 1,862,025.76 למשח ינקתמ 80 קרפ  

  
   103,824.00 ןבא תודובע 41 קרפ  

  
    92,700.00 םיליבי םינבמ 12 קרפ  

  
 2,507,416.55 יפונ חותיפ 04 קרפ  

  
 1,629,992.51 היקשהו ןוניג 14 קרפ  

  
   176,128.97 ץוח טוהיר 24 קרפ  

  
    43,785.30 רודיג 44 קרפ  

  
15,410,912.53 לבומל חותיפ 15 קרפ  

  
18,858,067.09 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ  

  
 1,713,956.05 םיגירח 99 קרפ  

 
  

לכה ךס  
47,061,835.06  יללכ כ"הס  

  8,000,511.96 מ"עמ %71  
 55,062,347.02 מ"עמ ללוכ כ"הס  

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

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: ניקוז 3-7 15.02.21 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


