
מ"עב םיסדנהמ טקפסא
0420969-30:סקפ 0267159-30:לט
 

בקעי ראב
ןיפירצ ימחתמל 3134 שיבכ ךרואל םימ יווק

91/22 זרכמ
 

24/11/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     001 01 הסרג םימ יווק 5.5,2.5 תולטמ .בקעי ראב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת כ ת מ  ת ו ד ו ב ע  80.04 ק ר פ  ת ת       
      
םיירוביצ םינגל םוסחמו הכרדמל הכלוה הקעמ     40.08.0090
ע"ש וא "הינתנ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ      

 46,320.00   386.00   120.00 רונתב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב רטמ   
      
םגד "ילרוא תורדג" תרצות תכתורמ תשר רדג     40.08.0270
"תורדש" וא לכ- תשר לש "סנרוק" וא "ןוחטב"      
לש ללוכ הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי לש      

 24,720.00   309.00    80.00 רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 03.2 רטמ   
      
'מ 0.2 הבוגב  לגר יכלוהל "שפשפ" רעש     40.08.0390
תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל 'מ 0.1 בחורב      
ע"ש וא "הלופע" וא "תינח" םגד "ילרוא תורדג"      

  8,400.00 2,100.00     4.00 'פמוק תיטטסורטקלא העיבצו ןוולג ללוכ  
      
0.1 יבועב ,רונתב העובצ תירוכסיא חפ רדג     40.08.0620
הכימתל SHR ידומע ללוכ ,'מ 5.2 הבוגבו מ"מ      
רדגה רוביחו םידומעל ןוטב דוסי ,'מ 2 לכ      

133,650.00   243.00   550.00 םיגרבב םידומעל רטמ   
213,090.00 תכתמ תודובע 80.04 כ"הס  

213,090.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס  

      
ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      

 10,500.00    21.00   500.00 והשלכ גוסמ תשר רדג קוריפ ר"מ  51.01.0410
      
ללוכ והשלכ גוסמ תשר רדג לש ריהז קוריפ     51.01.0415
הרויש םוקמל התקתעה וא שדחמ הנקתה      

 63,800.00   116.00   550.00 ךרוצה תדימב תומלשה תוברל חקפמה ר"מ   
      

113,100.00    87.00  1300.00 והשלכ גוסמ תכתמ רדג קוריפ רטמ  51.01.0420
      
הנבמה חטש יפל בשוחמ( הככס הנבמ קוריפ     51.01.0430

 38,100.00   127.00   300.00 )לע לטיהב ר"מ   
      
יולימ ללוכ והשלכ רטוקב םימ ריבעמ קוריפ     51.01.0460

 26,700.00   445.00    60.00 וקודיהו רזוח רטמ   
      
      

252,200.00 10.15 קרפ תתב הרבעהל
002/...   BEER-JACOB-WTER-10 :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ טקפסא
0420969-30:סקפ 0267159-30:לט
 

24/11/2019
דף מס':     002 01 הסרג םימ יווק 5.5,2.5 תולטמ .בקעי ראב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

252,200.00 מהעברה      
      
      
לש ןייוזמ ןוטבמ האיציו הסינכ ינקתמ קוריפ     51.01.0465

  4,677.00 1,559.00     3.00 'פמוק םימ יריבעמ  
      
יחטשב היחמצ תדרוהו תלוספ יוקינ ,ףושיח     51.01.0575

 35,100.00     3.00 11700.00 דבלב יולימ ר"מ   
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     51.01.0580
מ"ס 01 דע 5 דע עזג רטוקבו 'מ 3 דע הבוגב      

  9,000.00   180.00    50.00 )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( 'חי   
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     51.01.0585
מ"ס 02 דע 01 עזג רטוקבו 'מ 3 דע הבוגב      

 10,410.00   347.00    30.00 )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( 'חי   
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     51.01.0590
'מ 6 לע הלוע וניא ךא 'מ 3 לע הלועה הבוגב      
םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 02 דע 01 עזג רטוקבו      

 15,240.00   508.00    30.00 )םזגה יוניפו םידקמ 'חי   
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     51.01.0595
'מ 6 לע הלוע וניא ךא 'מ 3 לע הלועה הבוגב      
םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 03 דע 02 עזג רטוקבו      

  6,930.00   693.00    10.00 )םזגה יוניפו םידקמ 'חי   
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     51.01.0600
'מ 6 לע הלוע וניא ךא 'מ 3 לע הלועה הבוגב      
םוזיג ללוכ( מ"ס 04 דע 03 לש עזג רטוקבו      

  2,667.00   889.00     3.00 )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע 'חי   
      
לע רגוב סוטפילקא ץע  תריקעו התירכ     51.01.0615
,םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ ,וישרוש      

  7,623.00 2,541.00     3.00 ל"קק/תורעיה דיקפמ רושיא תלבקו םואת ללוכ 'חי   
      
הנמטה רתא לא )םירחא לש( תלוספ קוליס     51.01.0645
,הריפח תוברל תושרה תולובגל ץוחמ השרומ      
י"פע עוציב , םהינימל תורגאו הלבוה, הסמעה      
תויומכה בושיח רחאלו חקפמהמ בתכב הארוה      
לע . עוציבה םרט ךמסומ דדומ תדידמ י"פע      
קוליסה רתא לש תודועת גיצהל ןלבקה      
קלוס / רזחומש רמוחה תויומכ תא תוחיכומה      
תוחיכומה תוינובשחו תולבוהה יטרפ תוברל      

396,000.00   110.00  3600.00 םולשתה תא ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      

739,847.00 10.15 קרפ תתב הרבעהל
003/...   BEER-JACOB-WTER-10 :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ טקפסא
0420969-30:סקפ 0267159-30:לט
 

24/11/2019
דף מס':     003 01 הסרג םימ יווק 5.5,2.5 תולטמ .בקעי ראב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

739,847.00 מהעברה      
      
      
םירחא לש, רפעב תברועמ תלוספ קוליס     51.01.0650
תוברל רפע יפדועו תלוספ רוזחימ תועצמאב      
,הסירגו םוריע , הדרפהו ןוימ, יופינ ,הריפח      
יוניפ , רתאב םיאתמה רמוחה קודיהו רוזיפ      
,שרדנ וניאש וא םיאתמ וניאש רמוח קוליסו      
קוליס רתאל לוספה רמוחה יוניפו הלבוה      
דרשמה י"ע רשואמ השבי תלוספב לופיטו      
דובעל ןלבקה תוירחאב , הביבסה תוכיאל      
יושיר, הביבסה תוכיאל דרשמה יאנת י"פע      
ללוכ ריחמה . םיינוריעה רזעה יקוחו םיקסע      
תנתינ הניאש תלוספה תרתי לש הנמטהו יוניפ      
תדידמ י"פע םולשתה . השרומ רתאב רוזחימל      
םרט תויומכה בושיחו ךמסומ דדומ י"ע חטשה      
גיצהל ןלבקה לע . רוזחימה תולועפ תלחתה      
תויומכ תא תוחיכומה קוליסה רתא לש תודועת      
תולבוהה יטרפ תוברל קלוס / רזחומש רמוחה      
תדימב .םולשתה תא תוחיכומה תוינובשחו      
לכ הנופת ןימזמה תייחנה י"פעו ךרוצה      

273,000.00    70.00  3900.00 השרומה רוזחימה / הנמטהה רתאל הריפחה ק"מ   
      
תורנצ / םילבכ יוליגל תינדי שושיג תריפח     51.01.0710
םייוסיכ ,םנומיס ,קמוע לכבו גוס לכמ םימייק      
תנכה ללוכ ריחמה .ותומדקל בצמה תרזחהו      

 19,210.00   113.00   170.00 ולגתנש תויתשתה לש הדידמ תינכת ק"מ   
      
םילבכ ןוגכ תויעקרק תת תויתשת יוליגו רותיא     51.01.0712
תועצמאב קמוע לכבו גוס לכמ תורוניצו      
תוברל )'דכו עקרק רדוח ראדר( דחוימ רושכימ      
לכ לש הדידמ תינכת תנכהו חטשב םנומיס      

  1,250.00    25.00    50.00 ךמסומ דדומ תועצמאב ולגתנש תויתשתה רטמ   
1,033,307.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דיחא יבועב , תוכרדמו םישיבכל 'א גוס עצמ     51.03.0010

 24,000.00   120.00   200.00 הנתשמו ק"מ   
 24,000.00 םיעצמ 30.15 כ"הס  

      
ם י מ  י ר י ב ע מ  ,ז ו ק י נ  50.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 521 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.1055

149,500.00 2,990.00    50.00 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב רטמ   
      
יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ ,לועיתל םילבומ     51.05.3000
ןוטב , הריפח תוברל 03-ב ןייוזמ ןוטבמ םימ      

 83,800.00 2,095.00    40.00 יוסכו םוטיא , תוניפ םוטיק , הזר ק"מ   
      
      

233,300.00 50.15 קרפ תתב הרבעהל
004/...   BEER-JACOB-WTER-10 :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ טקפסא
0420969-30:סקפ 0267159-30:לט
 

24/11/2019
דף מס':     004 01 הסרג םימ יווק 5.5,2.5 תולטמ .בקעי ראב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

233,300.00 מהעברה      
      
      
םיטנמלאל( עלוצמ וא לוגע לזרבב ןוטב ןויז     51.05.3010
תומכ רשאכ וא דרפנב םידדמנ ןויזהו ןוטבהש      

 16,400.00 4,100.00     4.00 )ןוריחמ / טרפמב ןייוצמה לעמ ןויזה ןוט   
      
גרודמו יקנ ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     51.05.3015
תולעת יולימל יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      
תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב תובכשב      
רופחה רפעה קוליס תוברל תילאמיסכמ      
יוסיכו דופירל רבעמ( דחוימה טרפמל םאתהב      
יפל קר ,)שיבכה עצמ תיתחתל דעו רוניצה      

  4,080.00    68.00    60.00 חקפמהמ בתכב הארוה ק"מ   
253,780.00 םימ יריבעמ ,זוקינ 50.15 כ"הס  

      
ת ו י ט ט נ י ס ו א י ג  ת ו ע י ר י  70.15 ק ר פ  ת ת       
ף ח ס  ת ע י נ מ ו       
      
תמגודכ מ"ס 8 הבוגב תיבחרמ הדלפ תשר     51.07.3660
"הדלפ תותשר םתר" תרבח תרצותמ KJ תשר      
1.0 יבועב EPDL תעירי ג"ע תחנומ ע"וש וא      
21 הבוגב 02-ב גוסמ ןוטב יולימ תוברל ,מ"מ      

1,284,000.00   107.00 12000.00 ל"נה העיריהו מ"ס ר"מ   
      

 84,000.00     7.00 12000.00 והשלכ ןווגב טנמגיפ רובע ןוטבל ריחמ תפסות ר"מ  51.07.3700
      
םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ     51.07.3725
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס51  הבוגב םיררוחמו      

 47,200.00    59.00   800.00 ימוקמ רפעב יולימ תוברל ר"מ   
      
םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ     51.07.3745
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס 01 הבוגב םיררוחמו      
יולימ תוברל ,ליטסקטואיג תועירי לע חנומ      

 44,400.00    74.00   600.00 סורג טגרגאב ר"מ   
1,459,600.00 ףחס תעינמו תויטטניסואיג תועירי 70.15 כ"הס  

2,770,687.00 הלילס תודובע 15 כ"הס  

      
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ר ט ו ק  ד ע  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( 8"      
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0105
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

 17,880.00   298.00    60.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
      
      
      

 17,880.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
005/...   BEER-JACOB-WTER-10 :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ טקפסא
0420969-30:סקפ 0267159-30:לט
 

24/11/2019
דף מס':     005 01 הסרג םימ יווק 5.5,2.5 תולטמ .בקעי ראב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 17,880.00 מהעברה      
      
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0115
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

 14,328.00   398.00    36.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
ךרד וא םימ וק תחנה תרטמל ךרד יאות תצירפ     57.01.1475
'מ 5 בחורב השעת ךרדה תרשכה .תוריש      
יאותב הדובע בכר תעיסנ רשפאתש המרל      
חקפמה רושא יפל קר ,)ךרוא רטמ יפל ריחמה(      

106,000.00    53.00  2000.00 .שרדנש תומוקמב רטמ   
      
הדלפ לוורש תסנכהו עקרקב יקפוא חודיק     57.01.1565
.אוהש קמוע לכבו 03"-23" רטוקב  רטוקב      
,לוורשה תקפסא ,תורוב תריפח ללוכ ריחמה      
םילדנס ,םינדא , רונצ תלחשה ,חודיקה עוצב      
לכ עוצב תא ריחמה ללוכ ןכ ומכ .'וכו      

406,600.00 4,066.00   100.00 .םישורדה םימואיתה רטמ   
      
רובע רטוק לכב יקפוא חודיק ריחמל תפסות     57.01.1575

    650.00     1.00   650.00 'מ 08 לעמ ףסונ רטמ רטמ   
      
יבועבו מ"ס 01 בחורב לוחכ יטסלפ ןומיס טרס     57.01.1685
לעמ הריפחב חנומ "םימ וק" בותיכ םע מ"מ 1      

  7,200.00     3.00  2400.00 םימ תרנצ רטמ   
      
םירטקב 23/7" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.01.1915

367,640.00 1,313.00   280.00 יהשלכ תרנצל 03"-23" רטמ   
920,298.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.75 כ"הס  

      
ר ט ו ק מ  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( 61" ר ט ו ק  ד ע  01"      
      
םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.02.0010
תחלושמ תיטסלפ תפיטעו ןוטבמ תימינפ יופיצ      
חנומ וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

 16,452.00   457.00    36.00 .רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 21" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.02.0015
תלחושמ תיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

 12,768.00   532.00    24.00 .רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 61" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.02.0025
תלחושמ תיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

 15,912.00   663.00    24.00 .רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
 45,132.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( 61" רטוק דע 01" רטוקמ םימ תקפסא יוק 20.75 כ"הס  

      
      

006/...   BEER-JACOB-WTER-10 :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ טקפסא
0420969-30:סקפ 0267159-30:לט
 

24/11/2019
דף מס':     006 01 הסרג םימ יווק 5.5,2.5 תולטמ .בקעי ראב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ט ו ק מ  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  30.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( 03" ר ט ו ק  ד ע  81"      
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 02" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.03.0225
תלת תלחושמ תיטסלפ הפיטעו ןוטבמ ימינפ      
חנומ ,וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכיש      

863,400.00 1,439.00   600.00 .רטמ 05.2 דע קמועב רטמ   
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 42" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.03.0235
תלת תלחושמ תיטסלפ הפיטעו ןוטבמ ימינפ      
חנומ ,וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכיש      

3,315,600.00 1,842.00  1800.00 .רטמ 05.2 דע קמועב רטמ   
      
גוסמ םימ וק תנמטה רובע ריחמ תפסות     57.03.0620
רטמ 5.0 לכ רובע 81"-22" רטוקב והשלכ      

 13,400.00    67.00   200.00 .םיפסונ רטמ   
      
גוסמ םימ וק תנמטה רובע ריחמ תפסות     57.03.0625
רטמ 5.0 לכ רובע ,42"-62" רטוקב והשלכ      

 37,500.00    75.00   500.00 .םיפסונ רטמ   
      
גרודמו יקנ ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     57.03.0850
תולעת יולימל יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      
תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב תובכשב      
רופחה רפעה קוליס תוברל תילאמיסכמ      
יוסיכו דופירל רבעמ( דחוימה טרפמל םאתהב      
יפל קר ,)שיבכה עצמ תיתחתל דעו רוניצה      

170,000.00    68.00  2500.00 חקפמהמ בתכב הארוה ק"מ   
      
תפיטע לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     57.03.0870
שיבכ / הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה      

126,000.00   315.00   400.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל ק"מ   
4,525,900.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( 03" רטוק דע 81" רטוקמ םימ תקפסא יוק 30.75 כ"הס  

      
ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  40.75 ק ר פ  ת ת       
      
ב-ב הסכמ םע מ"ס 001 רטוקב הרקב את     57.04.0030
05.1 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 06 רטוקב      

 24,050.00 2,405.00    10.00 .ץצח תפציר תוברל רטמ 'חי   
      
ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע ריחמ תפסות     57.04.0075

  5,250.00   525.00    10.00 .מ"ס 001 רטוקב םירזיבא תוחושל 052C 'חי   
      
"המדאב ןומט את" םגדמ הכרדמב ףוגמ את     57.04.0135
, המדאב ןוטב תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ      
הכראה טומ, מ"מ 002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא      
תקצימ עבורמ / ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל      

 13,040.00 1,304.00    10.00 'פמוק ןוטב תבשות ג"ע הדלפ  
      
      
      

 42,340.00 40.75 קרפ תתב הרבעהל
007/...   BEER-JACOB-WTER-10 :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ טקפסא
0420969-30:סקפ 0267159-30:לט
 

24/11/2019
דף מס':     007 01 הסרג םימ יווק 5.5,2.5 תולטמ .בקעי ראב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 42,340.00 מהעברה      
      
      
ןומט את" םגדמ ףוגמ אתל ריחמ תפסות     57.04.0140
הסכמ תוברל שיבכב עוציב רובע "המדאב      

  3,230.00   323.00    10.00 דבכ סמועל תקצי 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 8" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0365

  5,258.00 5,258.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 21" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0375

 52,788.00 13,197.00     4.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  61" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0385

104,076.00 26,019.00     4.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  42" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0400

 45,533.00 45,533.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKH "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
ללוכ 3" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריוא םותסש     57.04.0645
םגד ".י.ר.א" תמגוד 3" רטוקב ירודכ זרבו ףקז      

 18,864.00 3,144.00     6.00 .ע"ש וא D-050 'חי   
      
4" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     57.04.0770

 46,600.00 2,330.00    20.00 .ע"ש וא "סמופ" תרצות 'חי   
      
ףקז לע הריבש ןקתמ רובע ריחמ תפסות     57.04.0845

 21,120.00 1,056.00    20.00 .4" רטוקב 'חי   
      
וקמ תופעתסה ללוכ אל  6" רטוקב זוקנ תדוקנ     57.04.1070
תבכרה ,םיכותיר , רטוק לכב ישאר םימ      
הדלפ רונצ יעטק ןכו ,ץצח ,םירזיבאו םיחפס      
,ףוגמ , ישאר וקל רוביח ( פאר פיר חטשמו      

  4,551.00 1,517.00     3.00 'פמוק .)דרפנב ודדמי ףדמ םותסשו החוש  
344,360.00 םימל םירזיבאו םינקתמ 40.75 כ"הס  

5,835,690.00 בויבו םימ יווק 75 כ"הס  

      
)ת ו י מ ו י ( י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
ם ד א  ח כ  ת ד ו ב ע  10.06 ק ר פ  ת ת       
      

 11,100.00    74.00   150.00 יעוצקמ לעופ תדובע ע"ש  60.01.0010
      

  9,450.00    63.00   150.00 יעוצקמ יתלב לעופ תדובע ע"ש  60.01.0020
      

  8,400.00 2,100.00     4.00 הדידמ תווצ תדובע ע"י  60.01.0050
 28,950.00 םדא חכ תדובע 10.06 כ"הס  

 28,950.00 )תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס  

      
      
      
      

008/...   BEER-JACOB-WTER-10 :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ טקפסא
0420969-30:סקפ 0267159-30:לט
 

24/11/2019
דף מס':     008 01 הסרג םימ יווק 5.5,2.5 תולטמ .בקעי ראב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ו ש  ם י ב צ ק ה ו  ם י מ ו ל ש ת  16 ק ר פ       
      
ם י נ ו ש  ם י ב צ ק ה ו  ם י מ ו ל ש ת  10.16 ק ר פ  ת ת       
      
ילעב תורבח ,הרטשמ ,תויושר לש חוקיפ     61.01.0020
וגצויש תוינובשח יפל םולשתה( דועו תויתשת      

270,000.00 270,000.00     1.00 )21% תפסות ללוכ ןלבקה י''ע 'חי   
270,000.00 םינוש םיבצקהו םימולשת 10.16 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע ל  ם י ב צ ק ה  20.16 ק ר פ  ת ת       
ן ו ר י ח מ ה  י "פ ע  ו ע צ ו ב י ש       
      
ועצובי ןלהלד םיבצקהה תרגסמב תודובעה      
לכ תוברל ןוריחמה יפיעס י"פע ומלושיו      
תומיאתמה תוחנהה      
      
יעצמאו םידחוימ םיינמז העונת ירדסהל בצקה     61.02.0015
םולשת( תוחיטב ץעוי תויחנה י''פע תוחיטב      
תפסות ללוכ ןלבקה י''ע וגציש תוינובשח יפל      

1,450,000.00 1,450,000     1.00 )חקפמ לש בתכב רושיאבו 21% 'חי   
      
היקשה תכרעמ םוקיש תודובעל בצקה     61.02.0025
ללוכ ןלבקה י''ע וגציש תוינובשח יפל םולשת(      

 80,000.00 80,000.00     1.00 )21% תפסות 'חי   
1,530,000.00 ןוריחמה י"פע ועצוביש תודובעל םיבצקה 20.16 כ"הס  

1,800,000.00 םינוש םיבצקהו םימולשת 16 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  99 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  10.99 ק ר פ  ת ת       
      
"תורוקמ"ל רוביחב יעקרק לע למג עוציב     99.01.0010

 20,000.00 20,000.00     1.00 תורוניצ יעטק ,תותשק 2 ללוכ ,42" רטוקב 'חי   
      
תקפסה רובע 0100.99 ףיעסל תפסות     99.01.0020
רטוקב ףוגמ תנקתהו 6" תופעתסה תנקתהו      

  6,000.00 6,000.00     1.00 בויבל הביאש תנחתל ידיתע רוביחל הנכהכ 6" 'חי   
      
המותכ קיטסלפ רדגב רודיג:םיצע רומיש     99.01.0030
רודיג/ץעה יעזגמ תוחפל 'מ 2 לש קחרמב      
ינשמ רומישל ץע טלש ,דדוב ץעל תירוכיאב      

  8,600.00   200.00    43.00 רבש תעינמל םינפע םוזיג .םידדצ 'חי   
      
םיצע םוקמב יפוליחה ךרעה דגנכ םיצע תעיטנ     99.01.0050
תשיכר ללוכ ,תודובעה רחאל ותרכיש      
,העיטנ תורוב תנכה ,7 לדוגב םיליתשה      

 64,000.00   800.00    80.00 טרפמה יפ לע תודנסב הכימת 'חי   
      
      
      

 98,600.00 10.99 קרפ תתב הרבעהל
009/...   BEER-JACOB-WTER-10 :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ טקפסא
0420969-30:סקפ 0267159-30:לט
 

24/11/2019
דף מס':     009 01 הסרג םימ יווק 5.5,2.5 תולטמ .בקעי ראב

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 98,600.00 מהעברה      
      
      
תריקע ללוכ ,הליחכמ הטיש יצע תתירכ     99.01.0080
תיאשמב יוניפ ,םישרוש םע םישלופה םיחמצה      
,השרומו רדסומ תלוספ רתאל הסוכמ םזג      
,מ"ס 04-02 עקרקה לש הנוילע הבכש תדרוה      
יוסיכ ,דדובמ רוזאב ףושיחה תמדא ןוסחא      
דע מ"מ 7.0 יבועב רוחש ןליתאילופ העיריב      
קמועב ףושיחה תמדא תנמטה .התנמטהל      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק )רוניצה יוסיכמ קלחכ( 'מ 0.1 לש יוסיכ  
      
+ תונכומ תותשק יתשמ בכרומה "דמל" עוציב     99.01.0090

120,000.00 20,000.00     6.00 42" רטוקב םילושכמ תייצחל םהיניב תורוניצ 'חי   
      
תונכומ תותשק יתשמ בכרומה "דמל" עציב     99.01.0100

 90,000.00 15,000.00     6.00 םהיניב 'מ 0.3 דע ךרואב  ,02" רטוקב רוניצו 'חי   
      
ללוכ ,02" רטוקב רוויע ןגוא תנקתהו הקפסה     99.01.0110

 16,000.00 2,000.00     8.00 םימטאו םיגרב 'חי   
      

 20,000.00 2,500.00     8.00 42" רטוקב רוויע ןגוא תנקתהו הקפסה 'חי  99.01.0120
      
םיגרב ללוכ ,02" רטוקב ןגוא תנקתהו הקפסה     99.01.0130

 20,000.00 2,500.00     8.00 םימטאו 'חי   
      

 24,000.00 3,000.00     8.00 42" רטוקב ןגוא תנקתהו הקפסה 'חי  99.01.0140
      
תודובע רובע רוניצ תחנה ריחמל תפסות     99.01.0150
דגנכ דחא דצ ,חודיקה רובב רוביח ללוכ ,ןופיד      
תועצמאב 'מ 5.3 דע קמועב שיבכה עופיש      

400,000.00   400.00  1000.00 תוכימת תכרעמ רטמ   
      
ןוטב ןוגיע ןיגב 0663.70.15 ףיעסל תפסות     99.01.0160

550,000.00 2,200.00   250.00 a70W210TS359 'סמ יסופיט טרפ יפ לע ק"מ   
1,368,600.00 תונוש 10.99 כ"הס  

1,368,600.00 תונוש 99 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

010/...   BEER-JACOB-WTER-10 :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ טקפסא
0420969-30:סקפ 0267159-30:לט
 

בקעי ראב
ןיפירצ ימחתמל 3134 שיבכ ךרואל םימ יווק

91/22 זרכמ
 

24/11/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     010 01 הסרג םימ יווק 5.5,2.5 תולטמ .בקעי ראב

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

יפונ חותיפ 04 קרפ    
   

                213,090.00 תכתמ תודובע 80.04 קרפ תת   
   

   213,090.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס               
   
הלילס תודובע 15 קרפ    
   

              1,033,307.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת   
   

                 24,000.00 םיעצמ 30.15 קרפ תת   
   

                253,780.00 םימ יריבעמ ,זוקינ 50.15 קרפ תת   
   

              1,459,600.00 ףחס תעינמו תויטטניסואיג תועירי 70.15 קרפ תת   
   

 2,770,687.00 הלילס תודובע 15 כ"הס               
   
בויבו םימ יווק 75 קרפ    
   

                920,298.00 ללוכ ריחמה( 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.75 קרפ תת   
)םיחפס        
   

                 45,132.00 61" רטוק דע 01" רטוקמ םימ תקפסא יוק 20.75 קרפ תת   
)םיחפס ללוכ ריחמה(        
   

              4,525,900.00 03" רטוק דע 81" רטוקמ םימ תקפסא יוק 30.75 קרפ תת   
)םיחפס ללוכ ריחמה(        
   

                344,360.00 םימל םירזיבאו םינקתמ 40.75 קרפ תת   
   

 5,835,690.00 בויבו םימ יווק 75 כ"הס               
   
)תוימוי( י'גר תודובע 06 קרפ    
   

                 28,950.00 םדא חכ תדובע 10.06 קרפ תת   
   

    28,950.00 )תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס               
   
םינוש םיבצקהו םימולשת 16 קרפ    
   

                270,000.00 םינוש םיבצקהו םימולשת 10.16 קרפ תת   
   

              1,530,000.00 ןוריחמה י"פע ועצוביש תודובעל םיבצקה 20.16 קרפ תת   
 
 

011/...   BEER-JACOB-WTER-10 :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ טקפסא
0420969-30:סקפ 0267159-30:לט
 

24/11/2019
דף מס':     011 01 הסרג םימ יווק 5.5,2.5 תולטמ .בקעי ראב

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

 1,800,000.00 םינוש םיבצקהו םימולשת 16 כ"הס               
   
תונוש 99 קרפ    
   

              1,368,600.00 תונוש 10.99 קרפ תת   
   

 1,368,600.00 תונוש 99 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

12,017,017.00  יללכ כ"הס  
  2,042,892.89 מ"עמ %71  
 14,059,909.89 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

BEER-JACOB-WTER-10 :קובץ 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


