
4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  100.20 ק ר פ  ת ת       
      
םיטנמלאל תחתמ קוצי ,02-ב ,הזר ןוטב     02.001.0010

181,500.00   55.00 3,300.00 םיינבמ ר"מ   
      
ןיב  םיללח יולימל קוצי 02-ב הזר ןוטב     02.001.0020
.לבומה תוינבת עוביק םרטב תואסנולכה      

 15,150.00  505.00   30.00 .בתכב חקפמה תארוה יפל הדובעה ק"מ   
      
ןוטבמ החותפ הריפחב זוקינל ינבלמ לבומ     02.001.0030
LORTNOC  םע ןוטבה םושיי ,04-ב      
    RETAW תודימב ,מ"מ 52 דע םימ תרידח  
ללוכ והשלכ קמועבו מ"ס 002/003 וטנ      
תללוכ הדובעה .תורקת ,תוריק ,הפצר/תודוסי      
,ףושח ןוטב ,דחוימה טרפמב טרופמה לכ תא      
לכו תוקלור ,הרקתו הפצר רטפוקילה תקלחה      

1,429,100.00 1,550.00  922.00 טרפמב שרדנה ק"מ   
      
LORTNOC  םע ןוטבה םושיי ,ל"נכ     02.001.0040
    RETAW תודימב ךא ,מ"מ 52 דע םימ תרידח  

1,805,750.00 1,550.00 1,165.00 .מ"ס 002/002  וטנ ק"מ   
      
ןיב קוצי מ"ס 002/002 וטנ תודימב זוקינ לבומ     02.001.0050
גוסמ 04-ב ןוטבה .ןופיד תואסנולכ      
    LORTNOC RETAW - 52 דע םימ תרידח  

2,360,650.00 1,550.00 1,523.00 .מ"מ ק"מ   
      
-פ גוסמ םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.001.0060
    005W  3קלח/6644 י"ת יפל ןוטב ןויזל,  
ןויז יבולכ תוברל םיכרואהו םירטקה לוכב      

3,482,154.00 3,882.00  897.00 תואסנולכה רובע ןוט   
      
טרפ יפל )הדרפה ירפת( תוטשפתה ירפת     02.001.0070
ןוולוגמ דתיימ טומ לולכמ ללוכ תינכותב      
רוניצ ךותב ןקתומ והשלכ ךרואבו רטוקב      
    CVP תקיציב ןכושמ והשלכ ךרואבו רטוקב  
תוטשפתה ירפת רובע זירג אלוממו ןוטבה      
2 יבועב P-02 ףצקומ ןרטסילופ תוחול ללוכ      
וד םיקשימ תמיתסו יוביג ליפורפ ,מ''ס      

317,850.00  195.00 1,630.00 .רשואמ ירמוטסלא רמוחב תידדצ רטמ   
      
,)M.S.L.C( ךומנ רקובמ קזוח לעב ןוטב     02.001.0080
מ"ס 08 הבוגב םיעצמ םוקמב רושייו יולימל      
.דבלב חקפמה תויחנה יפל עצובת הדובעה      
רושיאב לכה זוקינ תרנצל ביבסמ יולימ תוברל      

452,600.00  310.00 1,460.00 .רתאב חקפמה ק"מ   
      
      

10,044,754.00 100.20.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     002 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
10,044,754.00 מהעברה      

      
      
םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ םייפנכ תוריק     02.001.0090

 55,000.00 1,250.00   44.00 דוסי תורוק תוברל לבומה לש תימורד האיציל ק"מ   
      
תוריק ,תואשונ תורוק תוברל זוקינ תוחוש     02.001.0100

 54,000.00 1,350.00   40.00 03-ב ןוטב .םינוש םיכתחב ק"מ   
      
,03-ב ןוטבמ תוהבגהו תונוילע תורוק     02.001.0110
ידיצ ינשמ לבומה תרקתב םהשלכ םיכתחב      

 54,180.00 1,290.00   42.00 הרקתב רפתה ק"מ   
      
לבומהמ האיציב מ"ס 03 יבועב ןוטב תפצר     02.001.0120
תקלחה תוברל 03-ב ןוטב ,ימורדה דצב      

 25,600.00  320.00   80.00 רטפוקילה ר"מ   
      
יבג לע מ"ס 5 דע  יבועב 03-ב זתומ ןוטב     02.001.0130
תושרבמ תקלחה תוברל ,תואסנולכ תוריק      
רובע םלושי אל.הזתהב םוטיאל תיתשתכ      
תללוכ הדובעה .)תואסנולכה ןיבש חפנה      

502,040.00   70.00 7,172.00 .תואסנולכל םיצוקה ןוגיעו חודיק ר"מ   
10,735,574.00 ןוטב תודובע 100.20 כ"הס  
10,735,574.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ם י י מ ו ר ט  ם י ט נ מ ל א  30 ק ר פ       
      
ם י י מ ו ר ט  ם י ט נ מ ל א  100.30 ק ר פ  ת ת       
      
רוביחו הבכרה הקפסא ,רוציי ,ןונכת     03.001.0010
םינוש םיקמועב לבומ לש םיימורט םיטנמלא      
םאתהב לכה .מ"ס 002/003 וטנ תודימב      
םוכיסל אל 18,500.00   50.00 דחוימה טרפמב תושירדל רטמ   
      
םוכיסל אל 15,500.00   50.00 מ"ס 002/002 וטנ תודימב ךא ,ל"נכ רטמ  03.001.0020

םיימורט םיטנמלא 100.30 כ"הס            
םיימורט םיטנמלא 30 כ"הס            

      
ם ו ט י א  50 ק ר פ       
      
0.5 ק ר פ  ת ת  000.50 ק ר פ  ת ת       
      
םוטיאה תודובע עוציבל תויחנה      
      
ץעוי תויחנה יפ לע ועצובי תודובעה לכ      
ילארשי ןקתו קוח לכל ףופכבו םוטיאה      
היחנה וא/ו םאות ןקת ןיאו הדימב ,םייטנוולר      
תויחנהה יפ לע ויהי תודובעה ץעויה לש      
.הנורחא הרודהמ ,"לוחכה רפס"ב      

000.50.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     003 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"פע ויהי םוטיאה תודובעל ןלבקה תוירחא      
."רכמה קוח"ב טרופמכ ןכו ל"נה םינקתה      
תנכה ביט תא אדוול םוטיאה ןלבק תוירחאב      
הווהת ודי לע חטשה תלבק ,תיתשתה      
.תיתשתה תוניקתל ורושיא      
      
הקיטקרפה בטימ יפל הנעצובת תונכהה      
,ןלהל םיפיעסב שרדנל םאתהב ,הבוטה      
.חקפמה תויחנהל םאתהבו טרפמב      
      
תא םייפיצפסה םיפיעסב תוללוכ תודובעה      
רזעה ירמוח לכו םירמוחה לכ תקפסא      
תקיטקרפל םאתהב םישרדנה םיטרופמה      
,)"רמיירפ"( דוסי תוחירמ ןוגכ ,התואנ הדובע      
וטרופ רשא םירמוחו תודובע דבלמ ,תאזו      
ןלהל תויומכה בתכב םידרפנ םיפיעסב      
.הנודנה הדובעל תודעוימו      
      
.תויפח תוללוכ ןניאו יקפוא לטיהב תודידמה      
      
רחאל קר ךרע יווש םירמוחב שמתשהל ןתינ      
יכ ,שגדוי.םוטיאה ץעוי לש בתכב רושיא      
םא אלא ,ריחמ תפסות אלל ויהי תופולחה      
.חקפמה רושיאבו ,שארמ תרחא םכוס      
      
תולע תא םג תוללוכ תודובעה תויולע      
,הפצה ןוגכ( תושרדנה תולבוקמה תוקידבה      
.דרפנב ןרובע םלושי אלו )הרטמה      

0.5 קרפ תת 000.50 כ"הס            
      
ל ב ו מ  ם ו ט י א  100.50 ק ר פ  ת ת       
      
םינוטב קרפב בושיח,הזר ןוטב תקיצי      
      
EPDH  תועירי םע לבומה תפצר םוטיא     05.001.0003

 75,000.00   25.00 3,000.00 .מ"מ 5.0 יבועב דמימ תלת ר"מ   
      
ישגפמב מ"מ 01*02 ךתחב ימיכ םימ רצע     05.001.0004
תפצר םע לבומה תוריק שגפמ ,םירושימ      
וא( לווס הקיס :ןוגכ .לבומה תרקתו לבומה      

278,400.00   60.00 4,640.00 .)ע"ווש רטמ   
      
תפצרו הרקת תוריקב ינוציח רפת םוטיא     05.001.0005
ןוגכ ןוירש אלל תוינמוטיב תועירי י"ע לבומה      
םיעלס רמצ יושע בג ,ע"ווש וא "טיבוסקלפ"      
לכמ מ"ס 05 העיריה בחור .םאות רמיירפו      

 81,500.00   50.00 1,630.00 רפתה לש דצ רטמ   
434,900.00 100.50.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     004 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
434,900.00 מהעברה      

      
      
המיטא קיטסמ י"ע -ימינפ רפת םוטיא     05.001.0006
,)ע"ווש וא( סקלפ הקיס :ןוגכ ,ינטירואילופ      
לוגע בג ליפורפו םאות רמיירפ ללוכ      

 48,900.00   30.00 1,630.00 ןליטאילופמ רטמ   
      
תועירי י"ע םירדוח תורוניצ ביבס םוטיא     05.001.0007
ןוירש אלל תעירימ ,רוניצה ביבס תינמוטיב      
לש החירמ ,)ע"ווש וא( טיבוסקלפ :ןוגכ      
A-21 :ןוגכ ,תיביכר דח תינמוטיב היסלומא      
ביבס חפות ימיכ םימ רצע .מ"מ 4 יבועב      

  2,400.00  400.00    6.00 .)ע"ווש וא( לווס הקיס ןוגכ ,רוניצה 'חי   
      
תוריק םוטיא -זוקינ תוחוש תוריק םוטיא     05.001.0008
R5 SBS תוינמוטיב תועירי י"ע החושה      

  5,200.00   65.00   80.00 .םאות רמיירפ ג"ע תיתשתל האלמ המחלהב ר"מ   
      
י"ע ןופיד תוריקב םוטיאל תיתשת תונכה      
.םינוטב קרפב בושיח .ןוטב תזתה      
      
לבומ תרקתב יקפוא רפתב םוטיא תמלשה     05.001.0018
R4 SBS העירימ יופיחו קוזיח תעירי י"ע      
R5 תינמוטיב העירי ,ןוטבמ הקלור ללוכ      
    SBS לש דצ לכמ 'מ 52/501 1 ןמוטיב ג"ע  

211,900.00  130.00 1,630.00 רפתה רטמ   
      
דח תינמוטיב היסלומא י"ע םוטיא תמלשה     05.001.0028
םירפת ךרואל מ"מ 4 יבועב A-21 תיביכר      

 48,900.00   30.00 1,630.00 לבומה תוריקב רטמ   
752,200.00 לבומ םוטיא 100.50 כ"הס  
752,200.00 םוטיא 50 כ"הס  

      
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י ס י ס ב ו  ת ו ר י פ ח  110.80 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע ב       
      
תוברל הריפחהו רפעה תודובע יריחמ .א      
יולימ יחטשל הרבעה םיללוכ םיקוריפו ףושיח      
שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש רתאל וא/ו      
רושיאבו טקייורפה לש עוציבה תולובגמ      
.חקפמה      
      
      
      
      
      
      

110.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     005 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םירחא לש תלוספ רתאב אצמיתו הדימב .ב      
ירבש ,םיטוטרמס ,םישרק ,קיטסלפ לולכתש      
ךרוצ היהיו הזב אצויכו הינב תויראש ,ןוטב      
קרו ךא תלוספה תא קלסי ןלבקה ,הקלסל      
תויושרה ידי לע וז הרטמל רשואש רתאל      
תלבוה יכרד ללוכ ,רתאל קוליסהו ,תוכמסומה      
ותוירחאב אוה ,קוליסה רתא לא תלוספה      
.ונובשח לעו ןלבקה לש תידעלבה      
      
יופינ ,ןוימ רחאל קר רשואי תלוספה יוניפ .ג      
תוברל רפעה יפדועמ תלוספה תדרפהו      
תלוספה םוריע ,שרדנ םא םיידי תודובע      
תלבקו רתאה דדומ י"ע התדידמו דרפנב      
לש תולועפה לכ .יוניפה ינפל חקפמה רושיא      
ךרוצל רמוחה םוריעו יופינ ,רמוחב לופיט      
לכ םלושת אלו הדיחיה יריחמב לולכ הדידמ      
.ךכ ןיגב תפסות      
      
תלוספה לש הנמטה תורגא רובע תפסות .ד      
עובק ריחמל  םאתהב הנמלושת יופינה רחאל      
תולע םא םג ק"מל ח"ש 05 לש שארמ      
ריחממ רתוי ןלבקל הלעת לעופב הנמטהה      
רמוחה יופינ ,רמוחב לופיט לש תולועפה לכ.הז      
יריחמב לולכ הדידמ ךרוצל רמוחה םוריעו      
.ךכ ןיגב תפסות לכ םלושת אלו הדיחיה      
      
תלוספ ןוטל ק"מ ןיב רבעמל הרמהה םדקמ      
7.1 לע דומעי      
      
רתאהמ יוניפ רובע ןלבקל םלושי אל :השגדהל      
תלוספ תמגודכ ,אוהש גוס לכמ תלוספ לש      
ןעמלו  ןלבקה לש תונושה תודובעהמ האצותכ      
.תויומכה בתכב לולכ אוה קפס רסה      
      
מ"ס 04 בחורב םילבכל תולעת לש הריפח     08.011.0021
,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 021 קמועו      

 24,990.00   35.70  700.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס רטמ   
      
מ"ס 08 בחורב םילבכל תולעת לש הריפח     08.011.0025
,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 021 קמועו      

 23,664.00   49.30  480.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס רטמ   
      
תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     08.011.0041
תולעתל מ"ס 021 לעמ קמועל הריפחה      

  2,295.00   12.75  180.00 מ"ס 04 בחורב רטמ   
      
      
      

 50,949.00 110.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     006 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 50,949.00 מהעברה      

      
      
תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     08.011.0051
תולעתל מ"ס 021 לעמ קמועל הריפחה      

  2,890.00   14.45  200.00 מ"ס 08 בחורב רטמ   
      
ךרוצל טלפסא שיבכ רוסינ רובע תפסות     08.011.0500
רוסינה ינפלש בצמל ותרזחהו תרנצ תחנה      

 22,610.00   80.75  280.00 מ"ס 04 בחורב ,הנבמה רוזחש תוברל רטמ   
      
ךרוצל טלפסא שיבכ רוסינ רובע תפסות     08.011.0510
רוסינה ינפלש בצמל ותרזחהו תרנצ תחנה      

 20,655.00  114.75  180.00 מ"ס 08 בחורב ,הנבמה רוזחש תוברל רטמ   
      
תמייק תפצורמ הכרדמ תחיתפ רובע תפסות     08.011.0520
ינפלש בצמל התרזחהו תרנצ תחנה ךרוצל      
תופצרמה םע הנבמה רוזחש תוברל החיתפה      

  6,757.50   45.05  150.00 מ"ס 04 בחורב ,וקרופש רטמ   
      
תמייק תפצורמ הכרדמ תחיתפ רובע תפסות     08.011.0530
ינפלש בצמל התרזחהו תרנצ תחנה ךרוצל      
תופצרמה םע הנבמה רוזחש תוברל החיתפה      

  8,500.00   85.00  100.00 מ"ס 08 בחורב ,וקרופש רטמ   
      
ךרוצל טלפסא תכרדמ רוסינ רובע תפסות     08.011.0540
רוסינה ינפלש בצמל התרזחהו תרנצ תחנה      

  3,187.50   63.75   50.00 מ"ס 04 בחורב ,הנבמה רוזחש תוברל רטמ   
      
ךרוצל טלפסא תכרדמ רוסינ רובע תפסות     08.011.0550
רוסינה ינפלש בצמל התרזחהו תרנצ תחנה      

  4,505.00   90.10   50.00 מ"ס 08 בחורב ,הנבמה רוזחש תוברל רטמ   
      
07X05X05 תודימב ,הרואת דומעל דוסי     08.011.1020
ילוורש ,הריפח :תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס      
יגרב ,ןויז לזרב ,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ      
ידצב םיללחה יולימ ,תויקסידו םימוא ,ןוגיע      
דוסיהו דוסיה תטלפ ןיב חוורמה יולימ ,דוסיה      

 11,262.50  450.50   25.00 )שרדנ םא( טלפסא יופיצו 'חי   
      
תודימב ,הרואת דומעל דוסי     08.011.1050
    021X001X001 תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס:  
,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ ילוורש ,הריפח      
יולימ ,תויקסידו םימוא ,ןוגיע יגרב ,ןויז לזרב      
תטלפ ןיב חוורמה יולימ ,דוסיה ידצבםיללחה      

 17,850.00 1,190.00   15.00 )שרדנ םא( טלפסא יופיצו דוסיהו דוסיה 'חי   
      
דע הבוגב הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.011.1100
,םתומדקל חטשה ינפ תרזחה תוברל 'מ 7      

  4,080.00  272.00   15.00 ףוציר וא טלפסא ינוקיתו הריפחה יולימ 'חי   
      

153,246.50 110.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     007 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
153,246.50 מהעברה      

      
      
הבוגב הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.011.1110
חטשה ינפ תרזחה תוברל 'מ 01-8      
וא טלפסא ינוקיתו הריפחה יולימ ,םתומדקל      

  4,284.00  357.00   12.00 ףוציר 'חי   
      
הבוגב הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.011.1120
חטשה ינפ תרזחה תוברל 'מ 51-11      
וא טלפסא ינוקיתו הריפחה יולימ ,םתומדקל      

  2,210.00  442.00    5.00 ףוציר 'חי   
      
ינזוא םע 'מ 1X1X1 תודימב ןוטב תיבוק     08.011.1200

  6,375.00 1,062.50    6.00 הרואת דומע רובע רוחו המרה 'חי   
166,115.50 למשח תודובעב ןוטב יסיסבו תוריפח 110.80 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע ב  ה ר ק ב  י א ת  210.80 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח       
      
001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב את     08.012.0020
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

 16,830.00 1,402.50   12.00 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי   
      
קמועבו מ"ס 001 רטוקב לוגע הרקב את     08.012.0025
,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס 001      
תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ הסכמ      

  3,706.00 1,853.00    2.00 תיתחתב ץצחו םוטיא ,םיחתפ 'חי   
      
,ןוט 04 -ל םיאתמ הסכמ רובע ל"נל תפסות     08.012.0038

    850.00  425.00    2.00 ןוט 5.21 -ל םיאתמ הסכמ םוקמב 'חי   
      
תוברל םייק הרקב אתל השדח תרנצ רוביח     08.012.0200
תמיתסו רטוק 8" דע תרנצל חתפ תביצח      

  1,734.00  433.50    4.00 'פמוק ןוטבב חתפה  
 23,120.00 למשח תודובעב הרקב יאת 210.80 כ"הס  

      
ם י נ ו מ  ת ו ח ו ל ל  ן ו ט ב  ת ו ח מ ו ג  310.80 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע ב       
      
,למשח חול רובע )םירליפ( ןוטב תוחמוג     08.013.0030
ינוציח הבוגו מ"ס 56X002 םינפ תודימב      

  6,528.00 3,264.00    2.00 הנקתהו הריפח תוברל מ"ס 052 'חי   
  6,528.00 למשח תודובעב םינומ תוחולל ןוטב תוחמוג 310.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     008 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,"ק ז ב " ה ר ק ב  י א ת  410.80 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע ב       
      
תודימב A1 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     08.014.0030
,מ"ס 291 ץוח הבוגו מ"ס 721/75 םינפ      
םיחתפ תנכה ,טוליש ,הביצח/הריפח תוברל      

  5,270.00 2,635.00    2.00 הסכמ אלל ,םוטיאו 'חי   
      
תודימב A2 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     08.014.0040
,מ"ס 722 ץוח הבוגו מ"ס 341/19 םינפ      
םיחתפ תנכה ,טוליש ,הביצח/הריפח תוברל      

 10,455.00 3,485.00    3.00 הסכמ אלל ,םוטיאו 'חי   
      
םגד "קזב" הרקב אתל תרגסמו ינקת הסכמ     08.014.0200
    A הנקתהל תרגסמ תוברל םיקלח 3 םע  

 15,087.50 3,017.50    5.00 "קזב" למסו 521B גוסמ ,הכרדמב 'חי   
      

    697.00  697.00    1.00 תמייק תרנצ יבג לע את תחנה רובע תפסות 'חי  08.014.0400
 31,509.50 למשח תודובעב ,"קזב" הרקב יאת 410.80 כ"הס  

      
ת י ט ס ל פ  ל מ ש ח  ת ר נ צ  120.80 ק ר פ  ת ת       
      
011 רטוק NS-23 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.021.0200
,הכישמ לבח תוברל מ"מ 3.5 ןפוד יבוע מ"מ      

 16,787.50   67.15  250.00 רזע ירמוחו רבעמ תובית רטמ   
      
061 רטוק NS-23 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.021.0210
,הכישמ לבח תוברל מ"מ 7.7 ןפוד יבוע מ"מ      

 77,010.00  128.35  600.00 רזע ירמוחו רבעמ תובית רטמ   
      
522 רטוק NS-23 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.021.0230
לבח תוברל מ"מ 8.01 ןפוד יבוע מ"מ      

110,542.50  245.65  450.00 רזע ירמוחו רבעמ תובית ,הכישמ רטמ   
      
לבח םע מ"מ 05 רטוק םייטסלפ תורוניצ     08.021.0400
,מ"מ 8 רטוקב רוזש ןליפורפילופמ הכישמ      
,"קזב" 'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע      
לכ תוברל הנכומ הריפחב םיחנומ ,5.31 ע"קי      

 41,188.00   14.71 2,800.00 רוביחה ירמוח רטמ   
      
לבח םע מ"מ 36 רטוק םייטסלפ תורוניצ     08.021.0410
,מ"מ 8 רטוקב רוזש ןליפורפילופמ הכישמ      
,"קזב" 'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע      
לכ תוברל הנכומ הריפחב םיחנומ ,5.31 ע"קי      

  7,726.50   17.17  450.00 רוביחה ירמוח רטמ   
      
      
      
      
      

253,254.50 120.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     009 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
253,254.50 מהעברה      

      
      
לבח םע מ"מ 57 רטוק םייטסלפ תורוניצ     08.021.0420
,מ"מ 8 רטוקב רוזש ןליפורפילופמ הכישמ      
,"קזב" 'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע      
לכ תוברל הנכומ הריפחב םיחנומ ,5.31 ע"קי      

  5,737.50   22.95  250.00 רוביחה ירמוח רטמ   
      
05 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.021.0500
ירמוח לכ תוברל הכישמ לבח םע מ"מ      

  2,142.00   10.71  200.00 רוביחה רטמ   
      
57 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.021.0510
ירמוח לכ תוברל הכישמ לבח םע מ"מ      

  8,568.00   14.28  600.00 רוביחה רטמ   
269,702.00 תיטסלפ למשח תרנצ 120.80 כ"הס  

      
ם י ל ב כ  ת ו ל ע ת  320.80 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 006 בחורב תולעת     08.023.0008
,)מ"מ 5.1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
,הרקתהמ תויולת וא הנבמ לע תועובק      
,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      

 21,981.00  366.35   60.00 הקראה יקדהמו רטמ   
 21,981.00 םילבכ תולעת 320.80 כ"הס  

      
YX2N  ת ש ו ח נ  י ל ב כ  130.80 ק ר פ  ת ת       
    (XLPE)  
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.031.0090
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 5.2X3 ךתחב      
םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב      

  3,699.00   12.33  300.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ   
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.031.0230
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 61X5 ךתחב      
םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב      

 50,830.00   78.20  650.00 ע"שוא "הכרא" תמגודכ רטמ   
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.031.0280
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 05X4 ךתחב      
םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב      

  8,262.00  137.70   60.00 ע"שוא "הכרא" תמגודכ רטמ   
 62,791.00 )YX2N )EPLX  תשוחנ ילבכ 130.80 כ"הס  

      
      

קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     010 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י י ו ל ג  ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  530.80 ק ר פ  ת ת       
      
,ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.035.0030
לע וא/ו רוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב םינומט      
,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס      

 18,785.00   28.90  650.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ   
 18,785.00 םייולג תשוחנ יכילומ 530.80 כ"הס  

      
ם י ל ב כ ל  ת ו פ ו מ  630.80 ק ר פ  ת ת       
      
תנגומ ר"ממ 61X5 דע לבכל תצווכתמ הפומ     08.036.0040

  1,176.40  294.10    4.00 םימ 'חי   
  1,176.40 םילבכל תופומ 630.80 כ"הס  

      
י ל ב כ ו  ת ש ו ח נ  י ל ב כ  ת נ ק ת ה  930.80 ק ר פ  ת ת       
ם ו י נ י מ ו ל א       
      
051x4 דע והשלכ ךתחב תשוחנ לבכ תנקתה     08.039.0070
ירמוח לכ תוברל ,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ      

 28,560.00   47.60  600.00 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה רטמ   
      
042x4 דע והשלכ ךתחב תשוחנ לבכ תנקתה     08.039.0080
ירמוח לכ תוברל ,םירחא י"ע קפוסיש ר"ממ      

 25,160.00   62.90  400.00 ויתוצק ינשב ורוביחו םישורדה רזעה רטמ   
 53,720.00 םוינימולא ילבכו תשוחנ ילבכ תנקתה 930.80 כ"הס  

      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  040.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.040.0010
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
םירזיבא תוברל ,עקרקב תיכנא םיעוקת      

  1,521.50  304.30    5.00 םיירוקמ 'חי   
      
,מ"ס 05 רטוק ןוטב רוניצמ תרוקיב תחוש     08.040.0020

  1,827.50  365.50    5.00 הכרדמב הנקתהל הסכמ םע 'חי   
  3,349.00 תורחא תונגהו תוקראה 040.80 כ"הס  

      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ץ ע  י ד ו מ ע  150.80 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקב םיעוקת ,'מ 01 ךרואב ץע ידומע     08.051.0020
תיחולו רובה תמיתס ,הביצח/הריפח תוברל      

  8,823.00 1,470.50    6.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,יוהיז 'חי   
  8,823.00 ץוח תרואתל ץע ידומע 150.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     011 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י י ל י ע  ם י ל ב כ ו  ת ש ו ח נ  י ל י ת  350.80 ק ר פ  ת ת       
      
ר"ממ 5X61 ךתחב YX2N גוסמ יליע לבכ     08.053.0100
תוברל מ"מ 8 רטוקב הדלפמ אשונ לית םע      

  9,639.00   53.55  180.00 רזעה ירמוח לכו תווצקה ינשב רוביח רטמ   
  9,639.00 םייליע םילבכו תשוחנ ילית 350.80 כ"הס  

      
,ת ו ע ו ר ז  ,ה ר ו א ת  י ד ו מ ע  650.80 ק ר פ  ת ת       
ת י נ מ ז  ה ר ו א ת ו  ם י ל ג ד  י ק י ז ח מ       
      
,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע     08.056.0640
דוסי תטלפ תוברל ,הננב ינוק ,'מ 4 הבוגב      
ינפל סיסבה חול ןיב חוורמה יולימ ,טולישו      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,דוסיה      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      

 87,750.00 3,510.00   25.00 ושארב עורזה 'חי   
      
,םח ץבאב ןוולוגמ ,הדלפמ הרואת דומע     08.056.0646
דוסי תטלפ תוברל ,הננב ינוק ,'מ 01 הבוגב      
ינפל סיסבה חול ןיב חוורמה יולימ ,טולישו      
תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,דוסיה      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאהלכו      

102,600.00 6,840.00   15.00 ושארב עורזה רוביחלו 'חי   
      
רונתב יטטסורטקלא עבצב דומע תעיבצ     08.056.1363

 10,800.00  108.00  100.00 'מ 8.5 דע הבוגב דומע - רטסאילופ תקבאב רטמ   
      
רונתב יטטסורטקלא עבצב דומע תעיבצ     08.056.1364
'מ 8.5 לעמ הבוגב דומע - רטסאילופ תקבאב      

 16,200.00  108.00  150.00 'מ 5.21 דעו רטמ   
      
דנאז לוורש רובע הרואת דומעל תפסות     08.056.1450

 10,080.00  252.00   40.00 הכרדמה ינפ לעמ מ"ס 03 הבוגב 'חי   
      
םילגד קיזחמ רובע הרואת דומעל תפסות     08.056.1455

  3,415.50  148.50   23.00 דדוב 'חי   
      
םילגד קיזחמ רובע הרואת דומעל תפסות     08.056.1460

    342.00  171.00    2.00 לופכ 'חי   
      
גוסמ הדלפמ הרואת דומעל ריחמ תפסות     08.056.3100
חתפ עוציבו המלצמל הנכה רובע ,והשלכ      
3 יבועב תימינפ הציחמ תוברל תלד םע ףסונ      
תכרעמל הרואתה תכרעמ ןיב הדרפהל מ"מ      

  8,640.00 1,080.00    8.00 המלצמל "אבס לקמ" ןכותומלצמה 'חי   
239,827.50 תינמז הרואתו םילגד יקיזחמ ,תועורז ,הרואת ידומע 650.80 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     012 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  י ש ג מ  750.80 ק ר פ  ת ת       
      
ףוג רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.057.0010
ז"אמ תוברל ,טוו 004 דע הרונ םע הרואת      
גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ םע      
ןיב רוביח ילבכ ,הקראה רוביחו הקראה      
אלל( טלפמוק טרופמכ הרואתה ףוגל שגמה      

 10,013.00  263.50   38.00 רזעה ירמוחו )הלעפה דויצ 'חי   
      
יפוג 2 רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.057.0020
ז"אמ תוברל ,טוו 004 דע תורונ םע הרואת      
גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ םע      
ןיב רוביח ילבכ ,הקראה רוביחו הקראה      
אלל( טלפמוק טרופמכ הרואתהףוגל שגמה      

    652.80  326.40    2.00 רזעה ירמוחו )הלעפה דויצ 'חי   
      
גח תרואתל 61A יזפ דח םימ ןגומ עקת תיב     08.057.0100
ז"אמ תפסוה תוברל הרואת דומעב הנקתהל      
    61A 5.2 לבכו םירזיבאה שגמ לעX3 YX2N  

  3,225.75  215.05   15.00 עקתה תיבל םירזיבאה שגממ ר"ממ 'חי   
 13,891.55 םירזיבאו דויצ ישגמ 750.80 כ"הס  

      
ת ו י פ ר ג ו מ ר ת  ת ו ק י ר ס  790.80 ק ר פ  ת ת       
ק ר פ  ת ת ( ל מ ש ח  י נ ק ת מ ל  ה ר ו א ת  ת מ צ ו ע ו       
)ל ק ד ב  701      
      
דע לדוגב ירחסמ למשח ןקתמ תקידב     08.097.0020
    3X052 תוברל ךמסומ קדוב י"ע רפמא  
עויסו תוינכות תשגה ,הקידבה רובע םולשת      

  3,485.00 1,742.50    2.00 'פמוק תודידמה תכירעב קדובל  
  3,485.00 )לקדב 701 קרפ תת( למשח ינקתמל הרואת תמצועו תויפרגומרת תוקירס 790.80 כ"הס  

934,443.45 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  100.91 ק ר פ  ת ת       
      
תבכרהל םיסחייתמ הז קרפב תודובעה לכ      
לכה ,שדחמ םתבכרהו םקוריפ ,הדלפ תורוק      
תויומכהרתאב חקפמה תויחנה יפל      
יקפוא קוזיח עוציבל תוסחייתמ תוראותמה      
לבומל דבלב 'מ 051 ךרואב םיסנולכה ןיב      
'מ 0.4 קמועב      
      
      
      
      
      
      

100.91.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     013 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תבכרומ יקפוא רוביחל הדלפ תיצקורטסנוק     19.001.0010
םיליפורפו םיחפמ היושע המוקמב תמלשומו      
ןוגיעל רוביח יחפ תוברל םינוש םיכתחב      
ןוגיע  יגרב ,םימוא ,תויקסד ,םיגרב ,ןוטבב      
םיראותמה םיטרפה לכוו ןוטבב םיימיכ      

721,710.00 14,580.00   49.50 םלשומה רמגל דע תוינכותב ןוט   
      
,םיחפ תוברל שדחמ עוביקו הקתעה  ,קוריפ     19.001.0020
תוברל ב"ויכו םיגרב ,םיימיכ ןוגיע יגרב      

749,000.00 7,000.00  107.00 תושרדנה תומלשה ןוט   
1,470,710.00 שרח תורגסמ 100.91 כ"הס  
1,470,710.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  

      
ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ה ש ב י  ה ח י ד ק ב  ת ו א ס נ ו ל כ  100.32 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב 03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.001.0010
- יאוותה ןופידל 'מ 21 דע קמועל ,מ''ס 05      

851,830.00  215.00 3,962.00 תללוכה תומכמ %08 רטמ   
      

3,932,600.00  280.00 14,045.00 'מ 41 דע קמועלו מ"ס 06 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  23.001.0020
4,784,430.00 השבי החידקב תואסנולכ 100.32 כ"הס  

      
ת ט י ש ב  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  200.32 ק ר פ  ת ת       
    CFA  
      
עצובמ 03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.002.0010
דע קמועב מ''ס 05 רטוקב A.F.C תטישב      
הנתומ עוציבה -)תומכהמ 02%( 'מ 00.51      

279,180.00  282.00  990.00 .דבלב חקפמה רושיאב רטמ   
      

1,175,850.00  335.00 3,510.00 מ"ס 06 רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  23.002.0020
1,455,030.00 AFC תטישב םיחודק תואסנולכ 200.32 כ"הס  
6,239,460.00 תואסנולכ 32 כ"הס  

      
ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       
      
ח י ש ק  ה נ ב מ  ת ס י ר ה  280.42 ק ר פ  ת ת       
      
תומייק תונובירט ,ןוטב תופצר תסירהו קוריפ     24.082.0050
קוליסו הריפח ללוכ תורדג ,רפסה תיב חטשב      

 90,000.00  180.00  500.00 .רתאהמ תלוספה ר"מ   
      
      
      

 90,000.00 280.42.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     014 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 90,000.00 מהעברה      

      
      
םימייק תואסנולכ לש הביצח וא/ו הסירה     24.082.0140
ןפודל זוקינ תרנצ רוביח רובע מ"ס 06 רטוקב      

 45,000.00 1,500.00   30.00 לבומה ק"מ   
135,000.00 חישק הנבמ תסירה 280.42 כ"הס  
135,000.00 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס  

      
י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
04 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  100.04 ק ר פ  ת ת       
י פ ו נ  ח ו ת י פ       
      
םא - ישאר ןלבק יזוחאל תויללכ תויחנה .1      
ןלבק יריחמל תפסותב( טקיורפב םייק      
םיצבקב האר - )ןלהלש יפונ חותיפ תודובע      
בל תמושת .הינב תויולעו םיחפסנ -םיפרוצמ      
ריחמתל דוסי תוחנה"ל תינפומ שמתשמה      
תליחתב תוטרופמה "םיריחמה רגאמ      
םיפרוצמ םיצבקב בושיחל ןכ ומכ ;תרבוחה      
לש ללוכה ריחמל( םירוזא יפל תפסות רובע      
ףקיה ןיגב תותחפה וא תופסותו )הינבה      
.הדובעה      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
םירקמב קר שמתשהל שי ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש      
      
הנקתה/הדובע" ןייוצמ םהבש םיפיעס .7      
ירמוח תוברל הדובעה תא םיללוכ "דבלב      
תמלשהל םישורדה )'דכו רוחש רמוח( רזעה      
תקפסא .טקיורפב יפוסה ומוקמב טירפה      
י"ע עצובת )'דכו ףוציר יחירא( טירפה      
.ןימזמה      
      
ףיעסב ןייוצ םא אלא( םיריחמה לכ .8      
+ רמוח םיללוכ )"דבלב הנקתה/הדובע"      
אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו חוור + הדובע      
חותיפ תודובע ןלבק יריחמ םניהו )מ"עמ      
.הלילסו      

יפונ חותיפ 04 קרפל תויללכ תורעה 100.04 כ"הס            
      
      
      
      

קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     015 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
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       
      
תא םיללוכ תובלתשמ םינבאב ףוציר יפיעס      
תא םיללוכ םניאו ,מ"ס 5 יבועב לוחה תבכש      
ודדמיש ,ןוטב תרוגחו עצמ ,תיתשה קודיה      
םניא ינועבצ ןווגב םיפוצירה יפיעס .3.דרפנב      
- ןבאב ףוציר יפיעס .4.קוריו לוחכ עבצ םיללוכ      
.080.41 קרפ תת האר      
      
םינווגב מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.053.0310
יפל ע"ש וא תתוסמ וטנרט גוסמ ןבל תוברל      

 91,538.20  141.70  646.00 .תינכות ר"מ   
 91,538.20 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       
      
תוברל ,מ"ס 05/01/02 תודימב הבחר ןג ןבא     40.054.0710

 44,100.00  105.00  420.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי רטמ   
 44,100.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 450.04 כ"הס  
135,638.20 יפונ חותיפ 04 כ"הס  

      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
2.14 ק ר פ  200.14 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

    360.00   18.00   20.00 . 01 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.002.0110
      

 10,800.00   27.00  400.00 . 01 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.002.0115
      

    990.00   33.00   30.00 . 01 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.002.0120
      

  1,200.00  120.00   10.00 . 61 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.002.0142
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.002.0144
ללוכ , 'מ 5.0 לכ ש"ל 3.2-6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

  8,750.00    3.50 2,500.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ רטמ   
      

  3,127.00   53.00   59.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.002.0160
      
םילוורש      

 25,227.00 200.14.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     016 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 25,227.00 מהעברה      

      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     41.002.0235

  1,800.00   45.00   40.00 12.5. רטמ   
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
הרטמהו ףוטפטל1 2/1" רטוקב תכרעמ שאר     41.002.0330
לעופה הייקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ תוברל ,ןמז י"פע      
ררחשמ ,ץחל ןיטקמ ןנסמ,קיטסלפמ ישאר      
ףוגמ, ע"וש וא י.ר.א תמגודכ בלושמריוא      
,דוקיפ ימל האיצי 4/3" ןג זרב ,ןוסכלא      
םירלודומ רוביח ירזיבאו ,הייזרב 4/3"זרב      

  3,127.00 3,127.00    1.00 'פמוק .ע"וש וא ןוסאלפ גוסמ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.002.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

    686.00  686.00    1.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     41.002.0390

    140.00  140.00    1.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
םולב "טיילרוא" 0011/2 תכרעמ שארל ןורא     41.002.0405
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  3,500.00 3,500.00    1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.002.0425
,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 1 2/1"      
,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג ,הריפח      
יפל םימה קפס תושירד יפל לכה ,םיפוגמ      

  6,000.00 6,000.00    1.00 'פמוק .טרפ  
      
בושחימ תכרעמ      
      
םגא וא הלורוטומ גוסמ הייקשה בשחמ לכב      
לש להנמה זכרמל רודיש ללוכ ריחמה ע"ש וא      
הייקשהה תרקב      
      
      

 40,480.00 200.14.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../017 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     017 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 40,480.00 מהעברה      

      
      
םימוטא ויהי הייקשהה יבשחמ זראמ /ןורא      
םימל      
      
וא םגא תרצות תולעפה 4-ל הייקשה בשחמ     41.002.0444
י"ע םיקפוסמש, רבצמ , ןעטמ ללוכ ,ע"וש      
וא םידומע למשחל רוביח ,בשחמה קפס      
,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפוליחל      
גוסמ הנגה ןוראב,בשחמה קפס י"ע קפוסמש      
    C - 45 וא ןוטב תקיצי לע הלופכ הליענ לעב  
רושיא ללוכ ,הייקשהה ןורא דצל יולת לע      

  9,975.00 9,975.00    1.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     41.002.0470

    700.00  350.00    2.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
 51,155.00 2.14 קרפ 200.14 כ"הס  
 51,155.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  

      
ר ש ו כ ו  ק ח ש מ  י נ ק ת מ  ,ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
24 ק ר פ ל  ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  100.24 ק ר פ  ת ת       
ר ש ו כ ו  ק ח ש מ  י נ ק ת מ  ,ץ ו ח  ט ו ה י ר       
      
םא - ישאר ןלבק יזוחאל תויללכ תויחנה .1      
ןלבקה יריחמל תפסותב( טקיורפב םייק      
האר - )ןלהלש ץוחה טוהיר תא עצבמה      
שמתשמה בל תמושת .םיפרוצמ םיצבקב      
רגאמ ריחמתל דוסי תוחנה"ל תינפומ      
ומכ ;תרבוחה תליחתב תוטרופמה "םיריחמה      
יפל תפסות רובע 'ג קלח תליחתב בושיחל ןכ      
תופסותו )הינבה לש ללוכה ריחמל( םירוזא      
.הדובעה ףקיה ןיגב תותחפה וא      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
ןדגוא"ב 24 קרפ ןיאש תורמל .ףיעסב תרחא      
תא ןדגואבש םיקרפה ראש םיבייחמ "לוחכה      
ןוגכ -םימיאתמו הדימב ,הז קרפבש םיפיעסה      
.קחשמ ינקתמ אשונל 04 קרפ יפיעס      
      
םינקתמה תבכרה םיללוכ םיריחמה לכ .4      
.עקרקב םנוגיעו      

רשוכו קחשמ ינקתמ ,ץוח טוהיר 24 קרפל תויללכ תורעה 100.24 כ"הס            
      
      
      
      
      

קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../018 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     018 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י נ ת י ב ו  ת ו נ ח ל ו ש  ,ם י ל ס פ ס  020.24 ק ר פ  ת ת       
      
"הנולצרב" םגד די ידעסמ םע לספס - שיגנ     42.020.0093
תודימב ,ע"ש וא "בגש םא יא" 'בח תרצות      
ילגרמ יושע ,מ"ס 38 הבוגו מ"ס 26/081      
תנעשמו בשומ ,רונתב תועובצ לזרב תקיצי      
עצקוהמ ןרוא ץע תוחולמ םייושע לספסה      

 11,060.00 1,580.00    7.00 רוזלב עובצו אטוחמ 'חי   
 11,060.00 םינתיבו תונחלוש ,םילספס 020.24 כ"הס  

      
י ר ו ת ס מ ו  ם י נ ו ת פ ש א  140.24 ק ר פ  ת ת       
ה פ ש א       
      
- שדחמ םתנקתהו םינותפשא קוריפ :הרעה      
.0180-0080.010.15 םיפיעס האר      
      
םא יא" 'בח תרצות "רחש" םגד ןותפשא     42.041.0083
ןוולוגמ בקונמ חפמ יושעה ,ע"ש וא "בגש      
,מ"ס 07 הבוגו מ"ס 73 רטוק ,רונתב עובצו      
רבוחמ ןוולוגמ ימינפ ןותפשא תוברל      
סיסב וא דומע ,לקוצ לע ןותפשאה,תרשרשב      

  5,800.00 1,160.00    5.00 ןוטב 'חי   
  5,800.00 הפשא ירותסמו םינותפשא 140.24 כ"הס  

      
ת ו י ז ר ב  240.24 ק ר פ  ת ת       
      
תורבחתה ללוכ תויזרבה ריחמ .1 :תורעה      
וב םוקמב שארמ ונכוהש זוקינו םימ תודוקנל      
קפס תויחנה יפל תויזרבה תונקתומ      
םג ללוכ םירק םימ תויזרב ריחמ .2.תויזרבה      
יפל שארמ הנכוהש למשח תדוקנל תורבחתה      
יפיעסב םיריחמה .3.תויזרבה קפס תויחנה      
.4 .הלעמו 'חי 5 לש הנמזהל םניה תויזרבה      
ףיעס האר - םורט ןוטבמ תויזרב קוריפ      
    .0700.51.010  
      
רמגב ,םורט ןוטבמ םיררוקמ םימ תיזרב     42.042.0570
011 הבוגבו מ"ס 09 בחורב ,טילונרג/קלח      
,ילאדנו יטנא םינגומ ןצחל יזרב 2 םע ,מ"ס      
תדיחי תוברל ,רופא רמג ןוטב ,"ינדיס" םגד      
וא "ןייטשרקא" תרצות ,זוקינ תיזרבו רוריק      

 15,950.00 15,950.00    1.00 'פמוק זוקינ תחושו סוסיב תוברל ,ע"ש  
 15,950.00 תויזרב 240.24 כ"הס  
 32,810.00 רשוכו קחשמ ינקתמ ,ץוח טוהיר 24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../019 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     019 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
ת ו ר ד ג  100.44 ק ר פ  ת ת       
      
ןוולוגמ מ"מ 6.0 יבועב יזפרט חפ תוחולמ רדג     44.001.0010
לג הבוג לעב ,ע"ש וא "תירוכסיא" םגד ,עובצו      
חפ תוחול .'מ 0.2 דע הבוגב ,מ"מ 83 לש      
ירזיבא תוברל ,רדגה ןוויכב םיחנומ תירוכסיא      
לכ ''3 רטוק רוניצמ םינוולוגמ םידומע ,רוביח      

 54,000.00   90.00  600.00 .ןוטב תודוסיו 'מ 0.3 רטמ   
 54,000.00 תורדג 100.44 כ"הס  
 54,000.00 תוקעמו תורדג 44 כ"הס  

      
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  010.15 ק ר פ  ת ת       
      
ץעה תתירכ תוברל( םתומלשב םיצע תריקע     51.010.0051
הבוגב דדמנה םעזג ףקיהש )םדגה תריקעו      
מ"ס 06 לעמ וניה עקרקה ינפ לעמ 'מ 0.1      
סוסיר תוברל ,'מ 0.6 דע םהבוגו 09 דעו      
םיצע 6-ל ריחמה( קודיהו רובה יולימ ,רובה      
האר - רתוי הנטק תומכ רובע ,םומינימ      
ח"ע רפוכ ,)קרפה תת תליחתב תורעה      
םוכיסל אל  500.00   18.00 ןימזמה 'חי   
      
ללוכ .םימייק )רוגס לבומ( םימ יריבעמ יוקינ     51.010.0300

 22,500.00  180.00  125.00 רתאהמ תלוספה קוליס רטמ   
      
יריבעמ לש האיצי וא הסינכ ינקתמ תסירה     51.010.0310

 15,000.00 1,500.00   10.00 רתאהמ תלוספה קוליס ללוכ .)רוגס לבומ( םימ 'חי   
      
,תורדג ,תוקעמ תוברל העונתה ירדסה תבצה     51.010.0320
לכו םיחקפ ,םירטוש ,םירורמת ,םירעש,טוליש      
רשואתש העונת רדסה תינכתל םאתהבשורדה      
ומלושי הרטשמהו הייריעה ימרוגידי לע      
תונובשחל םאתהבו לעופב עוציבלםאתהב      
תוינכת תוברל ןלבקה ידי לע ושגוישםיטרופמ      
ןונכת רובע .י"תנ ןוריחמל םאתהבותודע      
בשחייו דרפנב םלושי אל העונתה ירדסה      

 75,000.00 75,000.00    1.00 'פמוק ןלבקה תעצהב לולככ  
      
םיסכנ דועיתו רותיא ,םייק בצמ רקס עוציב     51.010.0330
לומ םואית ללוכ תודובעה יאוותב םימייק      

 40,000.00 40,000.00    1.00 'פמוק םיריידה  
152,500.00 קוריפו הנכה תודובע 010.15 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../020 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     020 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו י ר י ש ו  י ו ל י מ  ,ה ר י פ ח  020.15 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ   ל ב ו מ ל       
      
תוברל הריפחהו רפעה תודובע יריחמ .א      
יולימ יחטשל הרבעה םיללוכ םיקוריפו ףושיח      
שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש רתאל וא/ו      
רושיאבו טקייורפה לש עוציבה תולובגמ      
.חקפמה      
      
םירחא לש תלוספ רתאב אצמיתו הדימב .ב      
ירבש ,םיטוטרמס ,םישרק ,קיטסלפ לולכתש      
ךרוצ היהיו הזב אצויכו הינב תויראש ,ןוטב      
קרו ךא תלוספה תא קלסי ןלבקה ,הקלסל      
תויושרה ידי לע וז הרטמל רשואש רתאל      
תלבוה יכרד ללוכ ,רתאל קוליסהו ,תוכמסומה      
ותוירחאב אוה ,קוליסה רתא לא תלוספה      
.ונובשח לעו ןלבקה לש תידעלבה      
      
יופינ ,ןוימ רחאל קר רשואי תלוספה יוניפ .ג      
תוברל רפעה יפדועמ תלוספה תדרפהו      
תלוספה םוריע ,שרדנ םא םיידי תודובע      
תלבקו רתאה דדומ י"ע התדידמו דרפנב      
לש תולועפה לכ .יוניפה ינפל חקפמה רושיא      
ךרוצל רמוחה םוריעו יופינ ,רמוחב לופיט      
לכ םלושת אלו הדיחיה יריחמב לולכ הדידמ      
.ךכ ןיגב תפסות      
      
תלוספה לש הנמטה תורגא רובע תפסות .ד      
עובק ריחמל  םאתהב הנמלושת יופינה רחאל      
תולע םא םג ק"מל ח"ש 05 לש שארמ      
ריחממ רתוי ןלבקל הלעת לעופב הנמטהה      
רמוחה יופינ ,רמוחב לופיט לש תולועפה לכ.הז      
יריחמב לולכ הדידמ ךרוצל רמוחה םוריעו      
.ךכ ןיגב תפסות לכ םלושת אלו הדיחיה      
      
תלוספ ןוטל ק"מ ןיב רבעמל הרמהה םדקמ      
7.1 לע דומעי      
      
רתאהמ יוניפ רובע ןלבקל םלושי אל :השגדהל      
תלוספ תמגודכ ,אוהש גוס לכמ תלוספ לש      
ןעמלו  ןלבקה לש תונושה תודובעהמ האצותכ      
.תויומכה בתכב לולכ אוה קפס רסה      
      
.םישרדנה םיסלפמל זוקינ לבומ הריפח     51.020.0010
הריפחלו החותפ הריפחל תסחייתמ הדובעה      
םיינכמ םיליכ םע ןופיד תוריק ןיב םיבלשב      
םיעופישב עצובת הריפחה לכ .םינטק      

1,073,652.00   25.50 42,104.00 .תוינכותב םישרדנה ק"מ   
      

 24,535.50    5.50 4,461.00 תירוקמ דוסי עקרק רקובמ קודיה ר"מ  51.020.0020
1,098,187.50 020.15.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../021 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     021 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,098,187.50 מהעברה      

      
      
לש בתכב רושיא יפל ,)''שלקב''( ןבא ירבש     51.020.0030

 26,250.00  105.00  250.00 דבלב טקיורפה להנמ ק"מ   
      
מ"ס 02 לש תובכשב 'א גוס עצמ יולימ     51.020.0040

571,340.00  110.00 5,194.00 דופידומ יפל 89%-ל הקודיהו ק"מ   
      
עצובי יולימה .שרדנה יפל ררבנ  רמוח יולימ     51.020.0050
02 לש תובכשב תוינכותב ראותמכ םיבלשב      

1,621,845.00   69.00 23,505.00 .דופידומ יפל %89 ל ןקודיהו מ"ס ר"מ   
      
תלעב הקניליבטס גוסמ הגורא ןוירש תעירי     51.020.0060
ןוט 5.4 -ו ישארה ןוויכב ןוט 02 לש העירק חוכ      
הנכהו תועיריה עוביק תלווכ הדובעה .ינשמב      

261,612.00   26.00 10,062.00 .םהילעמ רפע יולימל ר"מ   
      
םוכיסל אל   50.00 3,000.00 הנמטה תורגא םולשת ללוכ תלוספ יוניפ ק"מ  51.020.0070

3,579,234.50 זוקינ  לבומל ןוירישו יולימ ,הריפח 020.15 כ"הס  
      
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

  3,125.00    2.50 1,250.00 .ר"מ/רטיל  ר"מ   
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     51.040.0016

  2,875.00    2.30 1,250.00 .ר"מ/רטיל 5.0 ר"מ   
      
מ"ס 5 יבועב טלפסא ןוטבמ תרשקמ הבכש     51.040.0021
91 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      
רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב ,)4/3"( מ"מ      

 55,000.00   44.00 1,250.00 .קודיהו ר"מ   
      
טלפסא ןוטבמ םישיבכב הנוילע תאשונ הבכש     51.040.0041
לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ מ"ס 3 יבועב      
01-86 ןמוטיב ,)2/1"( מ"מ 5.21 ילמיסקמ      

 43,750.00   35.00 1,250.00 .קודיהו רוזיפ תוברל ,GP ר"מ   
104,750.00 טלפסא תודובע 040.15 כ"הס  

      
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      

 43,500.00 2,900.00   15.00 .)ןוט 052C )52 ןיממ תרגסמו 1 'חי   
      
קמועבו מ"ס 73/67 תודימב ישאר הטילק את     51.064.0050
תרגסמו 1 תותשר 'סמ ,הפש ןבא אלל 'מ 52.1      

 28,900.00 2,890.00   10.00 .)ןוט 052C )52 ןיממ 'חי   
 72,400.00 460.15.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../022 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     022 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 72,400.00 מהעברה      

      
      
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      

 61,200.00 2,040.00   30.00 .)ןוט 052C )52 ןיממ תרגסמו 1 'חי   
      
הטילק את רובע ישאר הטילק אתל תפסות     51.064.0110
םינפ קמועבו מ"ס 73/67 תודימב יפוס/יעצמא      
1 תותשר 'סמ ,הפש ןבא אלל ,'מ 15.0      

 45,000.00 2,250.00   20.00 .)ןוט 052C )52 ןיממ תרגסמו 'חי   
178,600.00 )םינטלוק( הסיפת - הרקב יאת 460.15 כ"הס  

      
ת ו ל ע ת  ן ו פ י ד ו  י ו פ י ח  ,ב ו צ י י  170.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ר ד מ ו       
      
י"ע תונורדמ בוצייו םירבעמ/תולעת ןופיד     51.071.0724
גוסמ מ"ס 8 הבוגב תיבחרמ הדלפ תותשר      
    "KJ" מ"עב הדלפ תותשר םתר" 'בח תרצות"  
,מ"ס 21 יבועב 02 -ב ןוטב יולימ םע ע"ש וא      
,קחרמ ירמוש תוברל ,תימוקמ עקרק ןווגב      
ןוגיעו מ"מ 1.0 יבועב ןוליינמ הדרפה תועירי      

 77,000.00  110.00  700.00 .עקרקל תותשרה ר"מ   
 77,000.00 תונורדמו תולעת ןופידו יופיח ,בוציי 170.15 כ"הס  

4,092,084.50 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  
      
ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ה ר ע ה  000.75 ק ר פ  ת ת       
      
גוס לכמ תורוניצה דופירו תפיטעל לוחה לכ      
טנמוצמ לוחב היהי זוקינו בויב ,םימ אוהש      
דרפנ םולשת אלל 8 %      

הרעה 000.75 כ"הס            
      
ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  110.75 ק ר פ  ת ת       
      
םע ,23/5" ןפוד יבוע ,"4 רטוק הדלפ תורוניצ     57.011.0110
יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע      
םינפ יופיצו ע"ש וא CPA-3 וא "וירט" תמגוד      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,טנמצ טלמ      
תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ      

  2,460.00  246.00   10.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע רטמ   
      
      
      
      
      

  2,460.00 110.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../023 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     023 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,460.00 מהעברה      

      
      
םע ,"61/3 ןפוד יבוע ,"6 רטוק הדלפ תורוניצ     57.011.0120
יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע      
יופיצו ע"ש וא "CPA-3" וא "וירט" תמגוד      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,טנמצ טלמ םינפ      
,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ      

 18,300.00  305.00   60.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל רטמ   
 20,760.00 הדלפ תורוניצ 110.75 כ"הס  

      
ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ  210.75 ק ר פ  ת ת       
      
061 רטוק E.P.D.H גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     57.012.0530
RDS-11 EP-001 "סקלפירמ" תמגוד ,מ"מ      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,ע"ש וא 61 גרד      
,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ      

 20,800.00  260.00   80.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל רטמ   
 20,800.00 םייטסלפ תורוניצ 210.75 כ"הס  

      
ם י מ  י ו ו ק  ר ו ב י ח  410.75 ק ר פ  ת ת       
      
וקל 6" רטוק הדלפ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     57.014.0050
תודובע תוברל ,6" רטוק הדלפ רוניצמ םייק      
וקל רוביח ,וקה זוקינ ,םייקה וקה יוליגל הריפח      
רבעמ ,ךותיר תועצמאב םייקה      
אל ,)דמצמ( ךותירל הפומ/תשק/ףקז/רטוק      
םירזיבאהו תודובעה תוברל ,תופעתסה ללוכ      
בצמה תרזחהו ,םלשומ רוביחל םישרדנה      

 10,200.00 2,550.00    4.00 ותומדקל 'חי   
 10,200.00 םימ יווק רוביח 410.75 כ"הס  

      
ם י פ ו ג מ  120.75 ק ר פ  ת ת       
      
םע ,הקיצי לזרב יושע 4" רטוק רצ זירט ףוגמ     57.021.0095
61 לש הדובע ץחלל יסקופא ץוחו םינפ יופיצ      

  3,280.00 1,640.00    2.00 םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 'חי   
      
םע ,הקיצי לזרב יושע 6" רטוק רצ זירט ףוגמ     57.021.0096
61 לש הדובע ץחלל יסקופא ץוחו םינפ יופיצ      

  9,160.00 2,290.00    4.00 םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 'חי   
 12,440.00 םיפוגמ 120.75 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ  י ז ר ב  620.75 ק ר פ  ת ת       
      
רטוק דדוב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.026.0031
    "3X2, תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב רבוחמ  
ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,4" רטוק ףקז      

  5,940.00 2,970.00    2.00 'פמוק םימ וקל רוביחו  
  5,940.00 620.75.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../024 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     024 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,940.00 מהעברה      

      
      
,4" רטוק ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות     57.026.0070

  1,640.00  820.00    2.00 הפצה תעינמל 'חי   
  7,580.00 שא יוביכ יזרב 620.75 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ל  ם י א ת  720.75 ק ר פ  ת ת       
      
ימינפ רטוק ,תוימורט תוילוחמ םירזיבאל את     57.027.0050
.ב.ב  הסכמ םע 'מ 57.1 דע קמועבו ,מ"ס 001      
תפצרו )ןוט 521B )5.21 ןיממ ,מ"ס 05 רטוק      

 17,700.00 2,950.00    6.00 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,ץצח 'חי   
 17,700.00 םירזיבאל םיאת 720.75 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  130.75 ק ר פ  ת ת       
      
הגרבהל םאתמ ,תותשק :ןוגכ םינוש םיחפס      57.031.3520
םינפ יופיצ םע 6" רטוק הדלפ תורוניצל 'דכו      
ןליתאילופ תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ      
רוביחו סוחד ןוטב וא יתבכש תלת לוחש      

  1,320.00  330.00    4.00 ךותירב 'חי   
  1,320.00 הדלפ תורוניצ 130.75 כ"הס  

      
ן ל י ת א י ל ו פ ו  CVP ת ו ר ו נ י צ  230.75 ק ר פ  ת ת       
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל CVP תורוניצ     57.032.0220
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוק ,ע"ש וא,  
םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל      
52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

  8,200.00  205.00   40.00 .רזוח רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל CVP תורוניצ     57.032.0230
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוק ,ע"ש וא,  
םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל      
57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

  3,375.00  225.00   15.00 .רזוח רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.032.0400
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 513 רטוק ,ע"ש וא,  
םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל      
תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב      

  5,100.00  340.00   15.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
      
      
      
      

 16,675.00 230.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../025 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     025 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 16,675.00 מהעברה      

      
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.032.0410
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 513 רטוק ,ע"ש וא,  
םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל      
,'מ 57.1 דעו 'מ 52.1  לעמ קמועב עקרקב      

 12,250.00  350.00   35.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל רטמ   
 28,925.00 ןליתאילופו CVP תורוניצ 230.75 כ"הס  

      
ת ו ל ו ג ע  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  240.75 ק ר פ  ת ת       
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.042.0020
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
הכירד יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05      
םיחתפ יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו      
םע ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל      
"019SC" וא "F-019" גוסמ הרידח םטא      
וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו      
    "002F 52.1 דע קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ  

  7,900.00 3,950.00    2.00 .רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.042.0030
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
הכירד יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05      
םיחתפ יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו      
םע ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל      
"019SC" וא "F-019" גוסמ הרידח םטא      
וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו      
    "002F 52.1 לעמ קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ  
יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דעו 'מ      

  4,400.00 4,400.00    1.00 .רזוח 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.042.0040
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
הכירד יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05      
םיחתפ יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו      
םע ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל      
"019SC" וא "F-019" גוסמ הרידח םטא      
וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו      
    "002F 57.1 לעמ קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ  
יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ      

 19,440.00 4,860.00    4.00 .רזוח 'חי   
      
      
      
      

 31,740.00 240.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../026 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     026 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 31,740.00 מהעברה      

      
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.042.0050
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
הכירד יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05      
םיחתפ יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו      
םע ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל      
"019SC" וא "F-019" גוסמ הרידח םטא      
וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו      
    "002F 52.2 לעמ קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ  
יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ      

  5,320.00 5,320.00    1.00 .רזוח 'חי   
 37,060.00 תולוגע הרקב תוחוש 240.75 כ"הס  

      
ה ר ק ב  ת ו ח ו ש ל  ת פ ס ו ת  340.75 ק ר פ  ת ת       
      
רובע מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ החושל תפסות     57.043.0230
מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת      
521B ןיממ םוקמב )ןוט 004D )04 ןיממ      

  5,280.00  660.00    8.00 .)ןוט 5.21( 'חי   
      
קוצי וא םורט ןוטבמ הרקב תחושל תפסות     57.043.2620
בויב וק לע התיינב רובע מ"ס 001 ימינפ רטוק      

  4,200.00 1,400.00    3.00 'פמוק .'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב םייק  
  9,480.00 הרקב תוחושל תפסות 340.75 כ"הס  

      
ם י ל פ מ  640.75 ק ר פ  ת ת       
      
תפיטע םע )8"( מ"מ 002 רטוק ינוציח לפמ     57.046.0055
,C.V.P - מ םירזיבאו תרנצ ,ןייוזמ ןוטב      
שרפה( לפמה הבוג ,לעתימ דוביע תוברל      

  2,780.00 1,390.00    2.00 'מ 0.3 דעו 'מ 5.1 לעמ )הבוג 'חי   
      
תרצות "PORD" גוסמ ינוציח לפמל תפסות     57.046.0205
ליגר לפמ םוקמב ,ע"ש וא "ןמפלו" 'בח      
002 רטוק )57,55,0200.640.75( םיפיעסמ(      

  1,160.00  580.00    2.00 .בויב יאתב הנקתהל ,מ"מ 'חי   
  3,940.00 םילפמ 640.75 כ"הס  

      
ב ו י ב  ת ו ר ו נ י צ  ר ו ב י ח  740.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י י ק  ת ו ח ו ש ל       
      
מ"מ 002 רטוק  C.V.P בויב רוניצ רוביח     57.047.0210
החושל דומצב הריפח תוברל ,תמייק החושל      
תייטה ,תוביאש ,רוביחה תודובע ,תמייקה      
לכו לעתמה דוביע ,החוש רבחמ ,םיכפש      

  4,200.00 2,100.00    2.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,םישורדה םירמוחה  
  4,200.00 740.75.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../027 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     027 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,200.00 מהעברה      

      
      
מ"מ 513 רטוק  C.V.P בויב רוניצ רוביח     57.047.0230
החושל דומצב הריפח תוברל ,תמייק החושל      
תייטה ,תוביאש ,רוביחה תודובע ,תמייקה      
לכו לעתמה דוביע ,החוש רבחמ ,םיכפש      

  7,000.00 3,500.00    2.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,םישורדה םירמוחה  
 11,200.00 תומייק תוחושל בויב תורוניצ רוביח 740.75 כ"הס  

      
ב ו י ב  י ו ו ק  ל ש  ה פ י ט ש ו  י ו ק י נ  840.75 ק ר פ  ת ת       
ה ר ק ב  י א ת ו       
      
6"-8" םירטקב בויב יווק לש הפיטשו יוקינ     57.048.0003
דעו 'מ 003 -ל וניה ריחמה .)מ"מ 002-061(      

  1,650.00   30.00   55.00 'מ 006 רטמ   
      
01"-21" םירטקב בויב יווק לש הפיטשו יוקינ     57.048.0004
דע 'מ 003 -ל וניה ריחמ .)מ"מ 513-052(      

  2,000.00   40.00   50.00 'מ 006 רטמ   
  3,650.00 הרקב יאתו בויב יווק לש הפיטשו יוקינ 840.75 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ר ו נ י צ  150.75 ק ר פ  ת ת       
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ,ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.051.2022
םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "F - טירקונגמ"      
מ"ס 04 רטוק 5 גרד "הבקנ"ב הנבומ םטא      
52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
דע( לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל 'מ      

 13,400.00  670.00   20.00 .רזוח יולימו )רוניצה הבוג יצחל רטמ   
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ,ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.051.2052
םטא םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "F-טירקונגמ"      
םיחנומ מ"ס 05 רטוק 5 גרד "הבקנ"ב הנבומ      
,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב      
יצחל דע( לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל      

 17,200.00  860.00   20.00 .רזוח יולימו )רוניצה הבוג רטמ   
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ,ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.051.2082
םטא םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "F-טירקונגמ"      
םיחנומ מ"ס 06 רטוק 5 גרד "הבקנ"ב הנבומ      
,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב      
יצחל דע( לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל      

 10,800.00 1,080.00   10.00 .רזוח יולימו )רוניצה הבוג רטמ   
      
      
      
      
      
      

 41,400.00 150.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../028 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     028 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 41,400.00 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      

 17,200.00 1,720.00   10.00 .רזוח יולימו )רוניצה הבוג יצחל רטמ   
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ,ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.051.2172
םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "F - טירקונגמ"      
מ"ס 521 רטוק 5 גרד "הבקנ"ב הנבומ םטא      
57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
דע( לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

 31,900.00 3,190.00   10.00 רזוח יולימו )רוניצה הבוג יצחל רטמ   
      
גרד מ"ס 521 רטוקב ףפוכמ רוניצ ,ןוטב תשק     57.051.2182
וא ןמפלוו תרבח תרצות ,F-טירקונגמ גוסמ 5      

 13,500.00 13,500.00    1.00 תוכיאו ע"ש 'חי   
      
06 םירטקב ןוטבמ רוניצ לש םטאו רוביח טרפ     57.051.2192
ללוכ לבומה ןפוד לא 5 גרד מ"ס 521-מ"ס      
יפל ,הדובע רמג דע םימילשמ םירמוחו הדובע      
וא ןמפלוו תרבח תרצות אמגודל ןרציה תויחנה      

 45,000.00 7,500.00    6.00 רוטקורטסנוקה תויחנהו תוכיאו ע"ש 'חי   
      
רוביח עוציב םרט הצקב רוניצ תריגס טרפ     57.051.2202
,םטאו קקפ רזיבא י"ע המילשמ זוקינ תכרעמ      
גרד מ"ס 521-מ"ס 06 םירטקב ןוטב תורוניצל      

 15,000.00 2,500.00    6.00 ךותירב רוביח תוברל ,5 'חי   
164,000.00 ןוטב רוניצ 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       
      
תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.062.0120
עוקיש את םע ,מ"ס 001/021 םינפ תודימב      
04 ןיממ מ"ס 06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמ      
    )004D םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט,  
תוברל 'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב      

 28,800.00 7,200.00    4.00 .רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש     57.062.0220
עוקיש את םע ,מ"ס 021/041 םינפ תודימב      
04 ןיממ מ"ס 06 וא 05 רטוקב .ב.ב הסכמ      
    )004D םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט,  
תוברל 'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב      

 57,300.00 9,550.00    6.00 .רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
      

 86,100.00 260.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../029 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     029 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 86,100.00 מהעברה      

      
      
תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחושל תפסות     57.062.0590
מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמ רובע תוימורט      
.ב.ב הסכמ םוקמב )ןוט 004D )04 ןיממ      

  8,000.00 1,000.00    8.00 .)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 05 רטוקב 'חי   
      
קוצי וא םורט ןוטבמ הרקב תחושל תפסות     57.062.1000

  2,000.00 1,000.00    2.00 'פמוק .מ"ס 04 רטוק םייק זוקינ וק לע התיינב רובע  
      
וא םורט ןוטבמ הרקב תחושל תפסות     57.062.1020
08 רטוק םייק זוקינ וק לע התיינב רובע קוצי      

  2,400.00 1,200.00    2.00 'פמוק .מ"ס  
 98,500.00 תועבורמ הרקב תוחוש 260.75 כ"הס  

      
י א ת  ל ש  ה פ י ט ש ו  י ו ק י נ  460.75 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ  י ו ו ק ו  )ז ו ק י נ ( ל ו ע י ת ל  ה ר ק ב       
      
זוקינ וקו )ןטלוק( הטילק את לש הפיטשו יוקינ     57.064.0260
אתמ 'מ 03 דע ךרואבו מ"מ 04 דע רטוקב      
זוקינ וקב בורקה הרקבה אתל דע הטילקה      
לש שדחמ הנקתהו קוריפ תוברל ,ישאר      
םידחוימ םיגרב תריגס ,הקיציה תותשר      
רבטצהש לוח תביאש ,ןטלוקה תשר רוביחל      
.)שרדנו הדימב( תשרל םירסח םיגרב תמלשהו      
הטילק את יוקינ לש 'פמוק רובע וניה ריחמה      
הנמזהב ,'מ 03 דע ךרואב זוקינ רוניצו      
,זוקינ יווק 'מ 0001 דעו 'מ 006 לעמ תילמינימ      

 10,000.00  500.00   20.00 'פמוק םיטלפמוק 01 תוחפל לש תימוי הקופתב  
 10,000.00 זוקינ יווקו )זוקינ( לועיתל הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ 460.75 כ"הס  

      
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 04 רטוק זוקינ וק רוביח     57.065.0010
,רוביחה תודובע ,הריפחה תודובע לכ תוברל      
ןקתומ ,םישורדה םירמוחה לכו לעתמה דוביע      

    770.00  770.00    1.00 'פמוק םלשומ  
      
,םייק זוקינ אתל מ"ס 05 רטוק זוקינ וק רוביח     57.065.0020
רוביחה תודובע ,הריפחה תודובע לכ תוברל      

    820.00  820.00    1.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,םישורדה םירמוחהו  
      
,םייק זוקינ אתל מ"ס 06 רטוק זוקינ וק רוביח     57.065.0030
רוביחה תודובע ,הריפחה תודובע לכ תוברל      

  1,820.00  910.00    2.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,םישורדה םירמוחהו  
      
      
      

  3,410.00 560.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../030 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     030 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,410.00 מהעברה      

      
      
,םייק זוקינ אתל מ"ס 08 רטוק זוקינ וק רוביח     57.065.0040
רוביחה תודובע ,הריפחה תודובע לכ תוברל      

  2,080.00 1,040.00    2.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,םישורדה םירמוחהו  
      
זוקינ אתל מ"ס 521 רטוק זוקינ וק רוביח     57.065.0060
תודובע ,הריפחה תודובע לכ תוברל ,םייק      

  2,740.00 1,370.00    2.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,םישורדה םירמוחהו רוביחה  
  8,230.00 םימייק זוקינ יאתל זוקינ יווק רוביח 560.75 כ"הס  

      
ת ו כ ר ד מ ו  ם י ש י ב כ  ת צ י ר פ  302.75 ק ר פ  ת ת       
      
םימ תרנצ תחנה ךרוצל טלפסא שיבכ רוסינ     57.203.0010
,רוסינה ינפלש בצמל ותרזחהו בויב וא/ו      
רוזחש תוברל( תרנצה וק ךרוא יפל הדידמה      
5.1 דע קמועבו מ"ס 08 דע בחורב ,)הנבמה      

 78,000.00  130.00  600.00 .'מ רטמ   
      
םימ תרנצ תחנה ךרוצל טלפסא שיבכ רוסינ     57.203.0020
,רוסינה ינפלש בצמל ותרזחהו בויב וא/ו      
רוזחש תוברל( תרנצה וק ךרוא יפל הדידמה      
02.1 דעו מ"ס 08 לעמ לש בחורב ,)הנבמה      

 40,000.00  160.00  250.00 .'מ רטמ   
118,000.00 תוכרדמו םישיבכ תצירפ 302.75 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       
      
קודיהב תובכשב 'א גוס עצמב תולעת יולימ     57.206.0020
דעו רוניצה יוסיכו דופיר לעמ הבטרהבו      
הבצחממ קפוסי עצמה ,שיבכה הנבמ תיתחתל      

105,000.00  140.00  750.00 .תרשואמ ק"מ   
105,000.00 תויעקרק תת תויתשת ןומיסו לוח תפיטע ,תולעת יולימ 602.75 כ"הס  
688,785.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../031 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     031 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע ב  ת ו ח י ט ב  79 ק ר פ       
      
ת ו ל ע ת  ן ו פ י ד  ת ו כ ר ע מ  080.79 ק ר פ  ת ת       
)ת ו ר י כ ש (      
      
תולעת ןופיד תודובעל הדבכ הכימת תכרעמ     97.080.0040
"METSYS REDILS" גוסמ "HBS" תמגודכ      
ןטק יבא" 'בח י"ע קוושמ הינמרג תרצות      
'מ 8 דע קמועב ,ע"ש וא "מ"עב תויתשת      
,'מ 41 ךרואבו 'מ 6 דע 'מ 2 -מ בחורב      
הבכרה ןמזב הכרדהל יעוצקמ לעופ תוברל      
אל שדוח דע הרכשה ריחמ - תכרעמה קוריפו      
םוכיסל אל 180,000    2.00 'פמוק .רתאל הלבוה ללוכ  

)תוריכש( תולעת ןופיד תוכרעמ 080.79 כ"הס            
היינב תודובעב תוחיטב 79 כ"הס            

      
ת ו פ ס ו נ  ת ו ד ו ב ע  99 ק ר פ       
      
ז ו ק י נ  - ת ו פ ס ו נ  ת ו ד ו ב ע  100.99 ק ר פ  ת ת       
      
לבומ ןיב ימורט רוביח לוגסה וקל רוביח תחוש     99.001.0010
ןנכותמ CB-20 זוקינ לבומ ןיבל ןנכותמ זוקינ      
תרצות( 23 'סמ טרפה תינכת יפל םירחא י"ע      

 35,000.00 35,000.00    1.00 'פמוק )תוכיאו ע"ש וא ןמפלוו תרבח  
      
לדוגב םיימורט תוריש חתפו הרקת טרפ     99.001.0030

 22,000.00 22,000.00    1.00 'פמוק 0.3X0.4 43 סמ טרפה תינכת יפל 'מ  
      
תפיעו דופירל רבעמ יולימל %8 טנמוצמ לוח     99.001.0060

280,000.00  280.00 1,000.00 תרנצה ק"מ   
337,000.00 זוקינ - תופסונ תודובע 100.99 כ"הס  

      
ל מ ש ח  - ת ו פ ס ו נ  ת ו ד ו ב ע  800.99 ק ר פ  ת ת       
      
הביצח תוברל םייק הרואת דומעל רוביח     99.008.0010
שגמל רוביחו דומעה לש ןוטבה דוסיב      

  1,600.00  400.00    4.00 'פמוק .דומעב םייק םירזיבא  
      
ןוטבמ למשחל תרוקיב את תריקעו קוריפ     99.008.0020
קודיהו יולימ ,מ"ס 051 דע קמועו רטוקב      

  2,400.00 1,200.00    2.00 'פמוק .טלפמוק MSLC רמוחב רובה  
      
תת הנזה ילבכ תפילשו קוריפ ,קותינ     99.008.0030
אוהש גוס לכמ הרואתל םימייק םייעקרק      
לכ תוברל הייריעה ינסחמל םתרבעהו      

  1,050.00    7.00  150.00 ושרדיש רזעה ירמוחו דויצה ,תודובעה רטמ   
      
      
      

  5,050.00 800.99.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../032 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     032 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,050.00 מהעברה      

      
      
םייק הרואת דומע לש ילמשחו ינכמ קוריפ     99.008.0040
,וילעש תועורזהו םיסנפה םע 'מ 7 דע הבוגב      

  6,000.00  400.00   15.00 .היריעה ינסחמל קרופמה דומעה תרבעהו 'חי   
      
םייק הרואת דומע לש ילמשחו ינכמ קוריפ     99.008.0050
תועורזהו םיסנפה םע ,'מ 21 דע הבוגב      

  9,000.00  750.00   12.00 .היריעה ינסחמל ותרבעהו וילעש 'חי   
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     99.008.0060
ךתחב אוהש גוס לכמ הובג חתמ וא ךומנ      
    051x4 003 ואX4 רשא ,המודכ וא ר"ממ  
הלבוה תוברל למשחה תרבח י"ע םיקפוסמ      
םע םואית ,ןד זוחמ למשחה תרבח ינסחממ      
םאתהבו ןד זוחמ למשחה תרבח יגיצנ      

 24,000.00   40.00  600.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל רטמ   
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     99.008.0070
וא ר"ממ 05X4 ךתחב אוהש גוס לכמ ךומנ      
    59x4 תרבח י"ע םיקפוסמ רשא ,ר"ממ  
תרבח ינסחממ הלבוה תוברל למשחה      
תרבח יגיצנ םע םואית ,ןד זוחמ למשחה      
חקפמ רושיאל םאתהבו ןד זוחמ למשחה      

 12,800.00   32.00  400.00 .ןד זוחמ י"חח רטמ   
      
אוהשלכ קמועב "קספ" ימוקמ רוב תחיתפ     99.008.0080
י"חח הפומ רוביח ךרוצל 'מ 5.1 דע בחורבו      
,שיבכב הביצח / הריפח תוברל .נ.מ וא .ג.מ      
תווצק יוליג תוברל 'דכו הניג ,הכרדמ      
תארקל םלשומ ןפואב םנויקנו םילוורשה      
בצמה תרזחהו רובה יולימ ,תופומה עוציב      
י"חח חקפמ תויחנהל םאתהבו ותומדקל      

  6,480.00  108.00   60.00 .למשחה ןנכתמו ק"מ   
      
W021 דל גוסמ תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     99.008.0090
    ,mL008,61, םגד הרקב תדיחי םע  

 37,500.00 2,500.00   15.00 ."UNAGUJ" תרצות "SIHCRO" 'חי   
      
W04 דל גוסמ םישיבכ תרואת ףוג     99.008.0100
    ,mL0865, K0003, םגד "SUSAGEP"  

 62,500.00 2,500.00   25.00 ."UNAGUJ" תרצות 'חי   
      
,רטמ 1x1x1 ןוטב תייבוק לש הבצהו הלבוה     99.008.0110

  2,400.00  400.00    6.00 .הדובעה רמגב חטשהמ האצוהו יוניפ תוברל 'חי   
      
'מ 21 דע הרואת דומעל ןוטב דוסי קוריפ     99.008.0120
השרומ םוקמל תלוספה תרבעהו הבוג      

  7,200.00  600.00   12.00 'פמוק .טלפמוק ,תלוספ תכיפשל  
      

172,930.00 800.99.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../033 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     033 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
172,930.00 מהעברה      

      
      
םיסנפה םע ,ץעמ הרואת דומע קוריפו קותינ     99.008.0130
םיילמשח םיקוריפ תוברל ,וילעש תועורזהו      
תרבעהו ןוטב תייבוק קוריפ תוברל ,םיינכמו      
,היריעה ינסחמל ןוטבה תייבוקו דויצה      

  5,100.00  850.00    6.00 'פמוק .טלפמוק  
178,030.00 למשח - תופסונ תודובע 800.99 כ"הס  
515,030.00 תופסונ תודובע 99 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

25,836,890.15 יברעמ זוקינ לבומ כ"הס
קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../034 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     034 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

תיחרזמ החולש 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
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 (      
      
הטילק את רובע ישאר הטילק אתל תפסות     51.064.0110
םינפ קמועבו מ"ס 73/67 תודימב יפוס/יעצמא      
1 תותשר 'סמ ,הפש ןבא אלל ,'מ 15.0      

  6,750.00 2,250.00    3.00 )ןוט 052C )52 ןיממ תרגסמו 'חי   
      
תודימב )בלושמ את( הטילקו הרקב את     51.064.0198
תותשר 'סמ 'מ 57.1 דע קמועב מ"ס 001/08      

  6,800.00 6,800.00    1.00 )ןוט 004D )04 מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו 1 'חי   
 13,550.00 )םינטלוק( הסיפת - הרקב יאת 460.15 כ"הס  
 13,550.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  

      
ל ו ע י ת ו  ב ו י ב ,ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ת ו ל ו ג ע  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  240.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו י מ ו ר ט  ת ו י ל ו ח מ       
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.042.0486
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 052-042      
יבלש ,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06 רטוק      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "F-019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
    "SC019" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל ,'מ 57.5 דעו 'מ 52.5 לעמ קמועב      

 53,600.00 53,600.00    1.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
ןוטבמ תוימורט תולוגע הרקב תוחושל תפסות     57.042.0490
יחטשמ רובע מ"ס 052-042 ימינפ רטוקב      
הקעמ ,)םיטסדופ( החונמ יחטשמ/םייניב      

  5,390.00 5,390.00    1.00 דרפנב דדמי מ"בלפמ 'חי   
 58,990.00 תוימורט תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש 240.75 כ"הס  

      
ן י ו ז מ  ן ו ט ב מ  ת ו ר ו נ י צ  150.75 ק ר פ  ת ת       
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ,ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.051.2021
םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "F - טירקונגמ"      
מ"ס 04 רטוק 5 גרד "הבקנ"ב הנבומ םטא      
57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
דע( לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

 32,000.00  640.00   50.00 רזוח יולימו )רוניצה הבוג יצחל רטמ   
      
      

 32,000.00 150.75.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../035 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     035 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

תיחרזמ החולש 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 32,000.00 מהעברה      

      
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ,ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     57.051.2176
םע ע"ש וא "לייטורדיה" וא "F - טירקונגמ"      
מ"ס 521 רטוק 5 גרד "הבקנ"ב הנבומ םטא      
57.4 דעו 'מ 52.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
דע( לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

490,000.00 3,500.00  140.00 רזוח יולימו )רוניצה הבוג יצחל רטמ   
522,000.00 ןיוזמ ןוטבמ 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       
      
תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     57.062.0442
עוקיש את םע ,מ"ס 012/012 םינפ תודימב      
004D )04 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו      
קמועב ,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד יבלש ,)ןוט      
תודובע תוברל ,'מ 52.3 דעו 'מ 57.2 לעמ      

 27,000.00 27,000.00    1.00 רזוח יולימו הריפח 'חי   
      
תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחושל תפסות     57.062.1240
רובע מ"ס 051/051 םינפ תודימב תוימורט      
םגד חטש ןטלוקל זוקינ תשר      
    "001X001-NRM" חתפ םע הרקת םוקמב  
.)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06 וא 05 רטוקב      

  6,380.00 6,380.00    1.00 דרפנב דדמנ )פאר פיר( ןבא ףוציר 'חי   
 33,380.00 תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש 260.75 כ"הס  
614,370.00 לועיתו בויב,םימ יווק 75 כ"הס  

      
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע ב  ת ו ח י ט ב  79 ק ר פ       
      
ת ו ל ע ת  ן ו פ י ד  ת ו כ ר ע מ  080.79 ק ר פ  ת ת       
)ת ו ר י כ ש (      
      
תולעת ןופיד תודובעל הדבכ הכימת תכרעמ     97.080.0030
"METSYS REDILS" גוסמ "HBS" תמגודכ      
ןטק יבא" 'בח י"ע קוושמ הינמרג תרצות      
'מ 5.5 דע קמועב ,ע"ש וא "מ"עב תויתשת      
,'מ 41 ךרואבו 'מ 87.3 דע 'מ 5.1 -מ בחורב      
הבכרה ןמזב הכרדהל יעוצקמ לעופ תוברל      
אל שדוח דע הרכשה ריחמ - תכרעמה קוריפו      

255,000.00 85,000.00    3.00 'פמוק .רתאל הלבוה ללוכ  
255,000.00 )תוריכש( תולעת ןופיד תוכרעמ 080.79 כ"הס  
255,000.00 היינב תודובעב תוחיטב 79 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../036 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     036 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

תיחרזמ החולש 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו פ ס ו נ  ת ו ד ו ב ע  99 ק ר פ       
      
ת ו פ ס ו נ  ת ו ד ו ב ע  100.99 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות( TIM -051 -521 ילרגטניא זוקינ את     99.001.0010

 20,000.00 20,000.00    1.00 )תוכיאו ע"ש וא ןמפלוו תרבח 'חי   
      
ןייוזמ ןוטב רוניצ תחנהל הקמעה תפסות     99.001.0020

 77,000.00  550.00  140.00 'מ 1 לש ףסונ ךמועב מ"ס 521 רטוקב רטמ   
 97,000.00 תופסונ תודובע 100.99 כ"הס  
 97,000.00 תופסונ תודובע 99 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

979,920.00 תיחרזמ החולש כ"הס
קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../037 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     037 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יברעמ זוקינ לבומ 10 הנבמ     
    
ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                          10,735,574.00 ןוטב תודובע 100.20 קרפ תת    
    

             10,735,574.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םיימורט םיטנמלא 30 קרפ      
    

םיימורט םיטנמלא 100.30 קרפ תת                                           
    

םיימורט םיטנמלא 30 כ"הס                                          
    
םוטיא 50 קרפ      
    

0.5 קרפ תת 000.50 קרפ תת                                           
    

                             752,200.00 לבומ םוטיא 100.50 קרפ תת    
    

                752,200.00 םוטיא 50 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                             166,115.50 תודובעב ןוטב יסיסבו תוריפח 110.80 קרפ תת    
למשח            
    

                              23,120.00 למשח תודובעב הרקב יאת 210.80 קרפ תת    
    

                               6,528.00 םינומ תוחולל ןוטב תוחמוג 310.80 קרפ תת    
למשח תודובעב            
    

                              31,509.50 למשח תודובעב ,"קזב" הרקב יאת 410.80 קרפ תת    
    

                             269,702.00 תיטסלפ למשח תרנצ 120.80 קרפ תת    
    

                              21,981.00 םילבכ תולעת 320.80 קרפ תת    
    

                              62,791.00 )YX2N )EPLX  תשוחנ ילבכ 130.80 קרפ תת    
    

                              18,785.00 םייולג תשוחנ יכילומ 530.80 קרפ תת    
    

                               1,176.40 םילבכל תופומ 630.80 קרפ תת    
    

                              53,720.00 ילבכו תשוחנ ילבכ תנקתה 930.80 קרפ תת    
םוינימולא            
    

                               3,349.00 תורחא תונגהו תוקראה 040.80 קרפ תת    
    

                               8,823.00 ץוח תרואתל ץע ידומע 150.80 קרפ תת    
    

                               9,639.00 םייליע םילבכו תשוחנ ילית 350.80 קרפ תת    
קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../038 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     038 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             239,827.50 יקיזחמ ,תועורז ,הרואת ידומע 650.80 קרפ תת    
תינמז הרואתו םילגד            
    

                              13,891.55 םירזיבאו דויצ ישגמ 750.80 קרפ תת    
    

                               3,485.00 תמצועו תויפרגומרת תוקירס 790.80 קרפ תת    
)לקדב 701 קרפ תת( למשח ינקתמל הרואת            
    

                934,443.45 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

                           1,470,710.00 שרח תורגסמ 100.91 קרפ תת    
    

              1,470,710.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס                
    
תואסנולכ 32 קרפ      
    

                           4,784,430.00 השבי החידקב תואסנולכ 100.32 קרפ תת    
    

                           1,455,030.00 AFC תטישב םיחודק תואסנולכ 200.32 קרפ תת    
    

              6,239,460.00 תואסנולכ 32 כ"הס                
    
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ      
    

                             135,000.00 חישק הנבמ תסירה 280.42 קרפ תת    
    

                135,000.00 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס                
    
יפונ חותיפ 04 קרפ      
    

חותיפ 04 קרפל תויללכ תורעה 100.04 קרפ תת                                           
יפונ            
    

                              91,538.20 תובלתשמ םינבאב ףוציר 350.04 קרפ תת    
    

                              44,100.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 450.04 קרפ תת    
    

                135,638.20 יפונ חותיפ 04 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                              51,155.00 2.14 קרפ 200.14 קרפ תת    
    

                 51,155.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                
 
 
 
 
 
 

קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../039 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     039 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רשוכו קחשמ ינקתמ ,ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

טוהיר 24 קרפל תויללכ תורעה 100.24 קרפ תת                                           
רשוכו קחשמ ינקתמ ,ץוח            
    

                              11,060.00 םינתיבו תונחלוש ,םילספס 020.24 קרפ תת    
    

                               5,800.00 הפשא ירותסמו םינותפשא 140.24 קרפ תת    
    

                              15,950.00 תויזרב 240.24 קרפ תת    
    

                 32,810.00 רשוכו קחשמ ינקתמ ,ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                              54,000.00 תורדג 100.44 קרפ תת    
    

                 54,000.00 תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                             152,500.00 קוריפו הנכה תודובע 010.15 קרפ תת    
    

                           3,579,234.50 זוקינ  לבומל ןוירישו יולימ ,הריפח 020.15 קרפ תת    
    

                             104,750.00 טלפסא תודובע 040.15 קרפ תת    
    

                             178,600.00 )םינטלוק( הסיפת - הרקב יאת 460.15 קרפ תת    
    

                              77,000.00 תונורדמו תולעת ןופידו יופיח ,בוציי 170.15 קרפ תת    
    

              4,092,084.50 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
    
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ      
    

הרעה 000.75 קרפ תת                                           
    

                              20,760.00 הדלפ תורוניצ 110.75 קרפ תת    
    

                              20,800.00 םייטסלפ תורוניצ 210.75 קרפ תת    
    

                              10,200.00 םימ יווק רוביח 410.75 קרפ תת    
    

                              12,440.00 םיפוגמ 120.75 קרפ תת    
    

                               7,580.00 שא יוביכ יזרב 620.75 קרפ תת    
    

                              17,700.00 םירזיבאל םיאת 720.75 קרפ תת    
    

                               1,320.00 הדלפ תורוניצ 130.75 קרפ תת    
    

                              28,925.00 ןליתאילופו CVP תורוניצ 230.75 קרפ תת    
קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../040 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     040 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              37,060.00 תולוגע הרקב תוחוש 240.75 קרפ תת    
    

                               9,480.00 הרקב תוחושל תפסות 340.75 קרפ תת    
    

                               3,940.00 םילפמ 640.75 קרפ תת    
    

                              11,200.00 תומייק תוחושל בויב תורוניצ רוביח 740.75 קרפ תת    
    

                               3,650.00 יאתו בויב יווק לש הפיטשו יוקינ 840.75 קרפ תת    
הרקב            
    

                             164,000.00 ןוטב רוניצ 150.75 קרפ תת    
    

                              98,500.00 תועבורמ הרקב תוחוש 260.75 קרפ תת    
    

                              10,000.00 הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ 460.75 קרפ תת    
זוקינ יווקו )זוקינ( לועיתל            
    

                               8,230.00 םימייק זוקינ יאתל זוקינ יווק רוביח 560.75 קרפ תת    
    

                             118,000.00 תוכרדמו םישיבכ תצירפ 302.75 קרפ תת    
    

                             105,000.00 ןומיסו לוח תפיטע ,תולעת יולימ 602.75 קרפ תת    
תויעקרק תת תויתשת            
    

                688,785.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס                
    
היינב תודובעב תוחיטב 79 קרפ      
    

)תוריכש( תולעת ןופיד תוכרעמ 080.79 קרפ תת                                           
    

היינב תודובעב תוחיטב 79 כ"הס                                          
    
תופסונ תודובע 99 קרפ      
    

                             337,000.00 זוקינ - תופסונ תודובע 100.99 קרפ תת    
    

                             178,030.00 למשח - תופסונ תודובע 800.99 קרפ תת    
    

                515,030.00 תופסונ תודובע 99 כ"הס                
25,836,890.15 יברעמ זוקינ לבומ 10 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מובל ניקוז מערבי   .../041 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

30/01/2022
דף מס':     041 יברעמ זוקינ לבומ זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תיחרזמ החולש 20 הנבמ     
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                              13,550.00 )םינטלוק( הסיפת - הרקב יאת 460.15 קרפ תת    
    

                 13,550.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
    
לועיתו בויב,םימ יווק 75 קרפ      
    

                              58,990.00 תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש 240.75 קרפ תת    
תוימורט            
    

                             522,000.00 ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ 150.75 קרפ תת    
    

                              33,380.00 תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש 260.75 קרפ תת    
תוימורט            
    

                614,370.00 לועיתו בויב,םימ יווק 75 כ"הס                
    
היינב תודובעב תוחיטב 79 קרפ      
    

                             255,000.00 )תוריכש( תולעת ןופיד תוכרעמ 080.79 קרפ תת    
    

                255,000.00 היינב תודובעב תוחיטב 79 כ"הס                
    
תופסונ תודובע 99 קרפ      
    

                              97,000.00 תופסונ תודובע 100.99 קרפ תת    
    

                 97,000.00 תופסונ תודובע 99 כ"הס                
   979,920.00 תיחרזמ החולש 20 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
26,816,810.15  יללכ כ"הס  

  4,558,857.73 מ"עמ %71  
 31,375,667.88 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: מובל ניקוז מערבי 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה


