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מס' פרויקט 15105

 
08/09/2019 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     001

בויבל הקינס וק 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ב צ ק ה  00 ק ר פ       
      
ם י ב צ ק ה  10.00 ק ר פ  ת ת       
      
םולשתה( רוטישו הנווכהל םירטוש תריכש     00.01.0001
י"ע וגצויש לארשי תרטשמ תוינובשח י"פע      

40,000.00 40,000.00  1.00 'פמוק .)ןלבקה  
      
יבלשל ,םיינמז( םידחוימ העונת ירדסהל בצקה     00.01.0002
טקיורפה להנמ רושיא י"פע ,)'דכו עוציב      
תודובעה לכ :ללוכ .הנימזמה תושרהו      
ללוכ תודובעה תמלשהל תויושרל תושרדנה      
,שרדנה דויצה לכ ינונכת יתורשל םולשת      
ללוכ ,וכו תוחיטב תוקעמ ,ץח תולגע ,םירורמת      

200,000.00 200,000.00  1.00 'פמוק .שרדיש ןמזה לכ ךרואל העונת ירדסה עוציב  
      
ללוכה ,עקרק חודו ,יחודיק רובע בצקה     00.01.0003
יאוות ךרואל רטמ 001 לכ ןויסינ יחודיק עוציב      

75,000.00 75,000.00  1.00 'פמוק .םיננכותמה םיווקה  
315,000.00 םיבצקה 10.00 כ"הס  
315,000.00 םיבצקה 00 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
הרואת ידומעל תודוסי      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה      
רזעה ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה      
      
      
      

10.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
002/...   Bey-108 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

08/09/2019
דף מס':     002

בויבל הקינס וק 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
יפלו 20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.01.3840
03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 51 הבוגב 063.1.80      

23,000.00 2,300.00 10.00 'פמוק .מ"ס 002/051/051 תודימב  
      
םישיבכב הרואת דומעל דוסי ריחמל תפסות     08.01.3870
תופש םוטיק רובע ןוניגב וא םיינוריע ןיב      
רוניסהו דוסיה תעיבצו רוניסה ,דוסיה      
יפלרחא ןווגב וא דומעה ןווגב םיעובצ םידומעל      

  400.00    40.00 10.00 .ןימזמה תשירד 'חי   
      
הדלפמ הרואת דומע לש שדחמ הבכרהו קוריפ     08.01.4770
,םיסנפ ,תועורז תוברל 'מ 51-31 הבוגב      
תנקתהו םדודיבו הנזהה לבכ ,למשח ירוביח      
רובע( רתאה םוחתב רחא סיסב לע דומעה      
,דומעה סוליפ תוברל )דרפנב םלושי סיסבה      

10,000.00 1,000.00 10.00 'פמוק טלפמוק ותלעפהו ורוביח  
      
הרואת דומעל םיאתמ הנזה לבכ רובע תפסות     08.01.4771
םימיאתמ םילוורש ללוכ הקתעה רחאל םייק      

12,000.00    60.00 200.00 .למשח ץעוי תויחנה י"פע רטמ   
45,400.00 ץוח תרואתל תונכה 10.80 כ"הס  
45,400.00 תרושקתו הרואת למשח תויתשת 80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

003/...   Bey-108 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

08/09/2019
דף מס':     003

בויבל הקינס וק 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ם י ח ו ד י ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
ת י ב ו ב י ס  ה נ ו כ מ ב  ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו       
      
הנוכמב שביב חודיק םיללוכ תואסנולכה יריחמ      
םיחדקמה יגוס לכו חכ תלעב תיבוביס      
ןויזה בולכ תסנכה ,הדובעה עוציבל םישרדנה      
יוקינ,קחרמ ירמוש ,)דרפנב דדמנ ומצע ןויזה(      
רמוחה יוניפ ,ןוילע ןגמ רוניצ ,חדקה תיתחת      
ימרט רוניצ םע הקיציב 03-ב ןוטב ,חודקה      
יכרדו חטשה תרשכה חודיקה קמוע אולמל      
.השיג      
      
ועצוב םא אלא דרפנב תונגראתה םלושת אל      
.תואסנולכ א"מ 003-מ תוחפ      
      
םע רתאב קוציו תיבוביס תנוכמב חודק סנולכ     23.01.4000

140,800.00   128.00 1,100 'מ 21 דע קמועב מ"ס 05 רטוקב 03-ב ןוטב רטמ   
      
תויחנה י"פע הדלפמ ןויז בולכ רובע תפסות     23.01.4001

85,360.00 3,880.00 22.00 .רוטקורטסנוק ןוט   
226,160.00 תיבוביס הנוכמב רתאב םיקוציו םיחודיק תואסנולכ 10.32 כ"הס  
226,160.00 תואסנולכ 32 כ"הס  

      
ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
תסדנהל הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
ויולימו רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
1-ל תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב      
.הנש      
      
      
      
      
      

30.14.1 קרפ תתב הרבעהל        
004/...   Bey-108 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

08/09/2019
דף מס':     004

בויבל הקינס וק 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     41.03.3200
'מ 3 לעמ הבוגבו מ"ס 04 לעמ עזג רטוקב      
תושרדנה תונכהה לכ ללוכ תושרה םוחתב      

14,000.00 1,400.00 10.00 .ףרוצמה טרפמה י"פע 'חי   
      
תובקעב יפונ םוקיש עוציב רובע בצקה תפסות     41.03.3201
םיחותפ םיחטשב תיעקרק תת תרנצ תחנה      
תואשדמ םוקיש :ללוכ תושרה תויחנה י"פע      
הייקשה תוכרעמ ,תוגורא ,תועלסמ ,היחמצו      
חטשב בצמ תרזחהל שרדנה ןוניג טנמלא לכו      

50,400.00     4.20 12,000 .ותומדקל חותפה ר"מ   
64,400.00 העיטנו ןוניג 30.14 כ"הס  
64,400.00 ןוניג תודובע 14 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  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       
      
קזוח לעב מ"נחב( MSLC ןוטבמ והשלכ יולימ     51.01.0405
תומכ רובע ,ב"ויכו םיללחב ,תולעתב )הובג      

85,440.00   267.00 320.00 .ק"מ 001 לעמ ק"מ   
85,440.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
ק"תת תויתשת רותיאל הריהז שושיג ,הריפח     51.02.0152
תודובע ,ה"מצ ילכ תללוכה ,עקרקה יגוס לכב      

27,000.00    90.00 300.00 .'מ 5.1 דע קמועל ךרוצה תדימב םיידי רטמ   
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0180

6,237.00     2.70 2,310 .ףושיחו הריפח ר"מ   
      
השק ריגמ ןבא ירבש תרדחה י"ע תיתש בוציי     51.02.0240
לדוג ,)תויתיוז םינבאמ "שלקב"( טימולוד וא      
רוזיפב םיקד אללו א"כ מ"ס 02 תילמיסקמ ןבא      
רפסה יללכה טרפמב שרדנה יפל תחא הבכש      

115,500.00    25.00 4,620 .21.40.15 ףיעס לוחכה ר"מ   
148,737.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

005/...   Bey-108 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

08/09/2019
דף מס':     005

בויבל הקינס וק 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב תורוניצל מ"ס 02 יבועב ןוטב תפיטע     51.06.0784

7,500.00   150.00 50.00 .מ"ס 05-04 רטמ   
7,500.00 זוקינו לועית תודובע 60.15 כ"הס  

241,677.00 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  
      
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י נ ק ת מ ו  ם י מ  י ו ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
.'וכו ןומיס רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
לש לוחהתפיטעל יוסיכל טנמצ תפסות תוברל      
.ןנכתמה תשירד יפל תרנצה      
      
קמוע לכבו ףוצר קצומ עלסב הביצח רובע      
ריחמל 51% הבוגב תפסות ןתנית .אוהש      
ל"נה הרקב יאתו תורוניצ לש יסיסבה הדיחיה      
.ש"בהשמ לש סוסיבה ץעוי לש בתכב רושיאב      
      
גוס לכמ םימ יווק תחנהו הקפסא      
וא\ו םיינכמ םילכב הביצח וא\ו הריפחםיללוכ      
םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי הביצח      
,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע םילבגומ      
תויתשת תיצח ,תויתשתל תוכימסב הדובע      
תוישרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו לעמ      
תויושר וא םיפוג םתוא לש חוקיפו      
      
םימ יווקל רזוח יולימ ךרוצל MSLC ב שומיש      
ןנכתמה רושיאב קרו ךא היהי בויב וא/ו      
דבלב בתכבו חוקיפהו      
      
לכ ,הדש יתורש :םדוקה ףיעסל ךשמה      
תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה      
תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב      
רזוח יולימ ,בויב בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח      
לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה טרפה פ"ע      
םיריבעמ,תויופעתסה ,תותשק ןוגכ םיחפסה      
75 קרפ יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו 'וכו      
.יללכה טרפמב      
      
      
      
      

10.75.1 קרפ תתב הרבעהל        
006/...   Bey-108 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

08/09/2019
דף מס':     006

בויבל הקינס וק 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמו קחרמ לכל      
רסה ןעמל .קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
ריחמב יוניש וא תפסות היהי אלש שגדומ קפס      
לכמ "קמוע לכב" וב ןייוצש ףיעס לכב הדיחי      
יוניש ,םיקמועב יוניש ןוגכ היהתש הביס      
העצה תרגסמב תאז תחקל שי .'וכו יאוותב      
.זרכמל      
      
לכ תא  םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירתיהו םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה      
םתומלשב תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה      
עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת  תוברל      
תחנה רשפאל מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש יפכ ךכמ      
םינבמ וא/ו םייק שיבכל דומצה םינקתמו םיווק      
לע הרימש ךות תרחא תיתשת לכ וא/ו םימייק      
.םתוביציו תוחיטב יללכ      
      
םייתשורח ויהי הדלפה תורוניצל םיחפסה לכ      
תיתשורח תינוציח הפיטעו טלמ םינפ יופיצ םע      
.תיתבכש תלת      
      
ריחמ הזוח\זרכמ יכמסמב רמאנל ףסונב      
בלוצמ ןילתאילופו ןילתאילופ ,הדלפ תורוניצ      
לכ םע תכרעמה לכ לע תוירחא םיללוכ      
םינש 01 ךשמל )םיחפסו תורוניצ( היביכרמ      
,דיגאת\תימוקמה תושר תבוטל תרנצה ןרציי"ע      
וא/ו םינפ ךותיר תועצמאב תרנצה ןיב רוביח      
ןלבק תועצמאב עוציב ,דבלב ן'זויפורטקלא      
הז גוסמ תרנצ תנקתהל הכמסה תדועת לעב      
      
טוח םע ןומיס טרס :םדוק ףיעסל ךשמה      
טרסה לש הילע ,בויב בותיכו הטסורינ\יתכתמ      
תספוק ,וקה לש אצומ לכבו ףוגמ את ךותב      
תועצמאב תופיצר תקידב ,הרוגס למשח      
.רותיאל רישכמ      
      
רושיא לבקל ןלבקה לע :םדוק ףיעסל ךשמה      
הפולחל םאתהב תרנצה ןרצי לע שארמ      
בתכו הדשה תורש ןתמ יבגל ןה ,תרשואמה      
םרטב תאז תכרעמה לכ לע ןרצי לש תוירחאה      
.םתחנהו תרנצ תנמזה      
      
      

10.75.1 קרפ תתב הרבעהל        
007/...   Bey-108 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

08/09/2019
דף מס':     007

בויבל הקינס וק 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
ינפל,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
םולשת,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה      
ןלבקהו םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב      
םושיר ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל      
הדובעה ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב      
העצוב      
      
.יטרדנטסה טרפה יפל ויהי םירזיבא יאת      
וא\ו הריפח ללוכ םירזיבא את ריחמש שגדומ      
שיבכ תחיתפ ,םיידיב וא םיינכמ םילכב הביצח      
יולימ,שיש תומוקמב הכרדמ וא רוסינב טלפסא      
הנבמל דע תובכשב קדוהמ רזוח      
הנבמ  רוזחישו טרפה יפל הכרדמ\שיבכה      
.שיבכ תחיתפ לש הרקמב הכרדמ\שיבכה      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
החטבא ,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמו      
.'וכו תרבגומ      
      
,תרנצה תודובע לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמ      
רזוח יולימו לוח תפיטע ,םיכותיר ,םיחפס      
לכבו קמוע לכב עקרקב םיחנומ ררבנ רמוחמ      
.וקה לש םלשומ עוציבל דע ,רטוק      
      
רטוקב 01 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.01.2340

26,400.00   528.00 50.00 .מ"מ 553 רטמ   
      
רטוקב 01 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.01.2380

1,635,044   823.70 1,985 מ"מ 054 רטמ   
      
01 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ לבא ל"נכ     57.01.2381

30,000.00 1,500.00 20.00 .רטמ 52.2 דע קמועב מ"מ 036 רטוקב רטמ   
      
דע קמועב הנמתה רובע רוניצה ריחמל תפסות     57.01.2382

58,400.00    80.00 730.00 .'מ 57.2 רטמ   
      
דע קמועב הנמתה רובע רוניצה ריחמל תפסות     57.01.2383

63,250.00   110.00 575.00 .'מ 52.3 רטמ   
      
דע קמועב הנמטה רובע רוניצה ריחמל תפסות     57.01.2384

58,500.00   150.00 390.00 .'מ 57.3 רטמ   
      
      

1,871,594.50 10.75.1 קרפ תתב הרבעהל
008/...   Bey-108 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

08/09/2019
דף מס':     008

בויבל הקינס וק 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,871,594.50 מהעברה      

      
      
דע קמועב הנמטה רובע רוניצה ריחמל תפסות     57.01.2385

12,600.00   180.00 70.00 .'מ 52.4 רטמ   
      
דע קמועב הנמטה רובע רוניצה ריחמל תפסות     57.01.2386

26,400.00   220.00 120.00 .'מ 57.4 רטמ   
      
דע קמועב הנמטה רובע רוניצה ריחמל תפסות     57.01.2387

8,100.00   270.00 30.00 .'מ 52.5 רטמ   
      
דע קמועב הנמטה רובע רוניצה ריחמל תפסות     57.01.2388

12,400.00   310.00 40.00 .'מ 57.5 רטמ   
      
דע קמועב הנמטה רובע רוניצה ריחמל תפסות     57.01.2389

11,100.00   370.00 30.00 .'מ 52.6 רטמ   
      
ןופיד תודובע רובע רוניצה ריחמל תפסות     57.01.2390
תכרעמ תועצמאב רטמ 5.3 לעמ קמועב      
LIAR WDILS METSYS תמגדכ תוכימת      
וא הינמרג SE UAB REV וא WTL תרצות      
    BOX KS-1000KRI VERBAU ES  

648,560.00   670.00 968.00 .רשואמ תוכיא ע"ש וא הינמרג SGM רטמ   
      
יוניפ ,טלפסא ךותיח לולכת םישיבכ תחיתפ      
תוריהזה יעצמא לכ ,רתאהמ תלוספה      
קודיה :ללוכ ותומדקל בצמה תרזחה ,םישרדנה      
הבוגל דע עצמ תובכש רוזיפו הקפסא ,תיתש      
תבכש ,CM-07 רמיירפב סוסיר ,מ"ס 04      
לש ילמיסקמ יבועו מ"ס 5 לש ילמינימ טלפסא      
םישרדנה םירמוחהו םינוקיתה לכ ,מ"ס 8      
טרפב טרופמכ( ,ותומדקל בצמה תרזחהל      
יולימ ללוכ אל( ,)שיבכ הלעת ךתח -002      
.)'מ 3 שיבכ תחיתפל םוילע בחור .)הלעת      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,590,754.50 10.75.1 קרפ תתב הרבעהל
009/...   Bey-108 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

08/09/2019
דף מס':     009

בויבל הקינס וק 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,590,754.50 מהעברה      

      
      
םינבא/טלפסאמ תומייק תוכרדמ תחיתפ      
םיכרד ןכו םינוש םיפוצירמ וא תובלתשמ      
תלוספה יוניפ :תוברל תובלתשמ םינבאמ      
,םישרדנה תוריהזה יעצמא לכ ,רתאהמ      
רוזיפו הקפסא :ללוכ ותומדקל בצמה תרזחה      
תבכש ,קודיה ,מ"ס 04 הבוגל דע עצמ תובכש      
וא/ו תובלתשמ םינבא תרזחה ,שרדנכ לוח      
תרזחהו תושדח ףוציר ינבא תנקתהו הקפסא      
ךתח - 002 טרפב טרופמכ( ,ותומדקל בצמה      
בחור .)הלעת יולימ ללוכ אל( ,)הכרדמ הלעת      
.'מ 4-3 הכרדמ תחיתפל םוילע      
      
תכיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.01.3060
הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
קמוע לכבו רטוק לכב םימ תרנצ תחנה ךרוצל      
ינפל  בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו      
-ב  רזוח יולימו הנבמה רוזחש תוברל החיתפה      

235,809.00   239.40 985.00 .הכרדמ וא\ו שיבכה הנבמל דע MSLC רטמ   
      
ב ק ע י  ר א ב  ת מ י י ק  ה ב י א ש  ת נ ח ת ל  ר ו ב י ח       
      
םע 41" רטוקב זירט ףוגמ תנקתהו ,הקפסא     57.01.3280
"בכוכה" תמגוד םימטאו םיגרב ,םיידגנ םינגוא      
תבשות( ילמשח לעפמל הנכה ללוכ ,ע"ש וא      
61 ץחלל )0125OSI ןקת יפל 41F לודג ןגוא      

20,000.00 20,000.00  1.00 .'מטא 'חי   
      
ףוגמ רובע ילמשח ליעפמ לש הנקתהו הקפסא     57.01.3281
"QJ krozoR-52" תמגוד ,הקינייב זירט 41"      
םימטא ללוכ 000-0003 םירוביח תינכת      
עוציבל תושרדנה תודובעה לכ ללוכו םילבכו      

23,000.00 23,000.00  1.00 .םלשומ 'חי   
      
רטוק ןגאל רבחמ תבכרהו הנקתה ,הקפסא     57.01.3282
תמגוד 8/7" רטוק ןוגיע יגרב 6 םע ןגועמ 41"      

3,700.00 3,700.00  1.00 .ע"ש וא סוארק 'חי   
      
81" רטוקב והשלכ גוסמ שדח בויב וק רוביח     57.01.4780

6,460.00 6,460.00  1.00 'פמוק והשלכ רטוקב והשלכ גוסמ םייק וקל  
      
42" רטוקב רוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטק     57.01.5410
ילדנס ,רוניצה תלחשה תוברל 2/1" ןפוד יבוע      

31,065.00   621.30 50.00 יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס רטמ   
2,910,788.50 םימ ינקתמו םימ יווק 10.75 כ"הס  

      
010/...   Bey-108 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

08/09/2019
דף מס':     010

בויבל הקינס וק 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  90.75 ק ר פ  ת ת       
      

23,000.00    10.00 2,300 .אוהש רטוק לכב םימ וא/ו בויב יווק םוליצ רטמ  57.09.0370
      
הרקב אתל מ"מ 036 רטוקב בויב וק רוביח     57.09.0371
אתה יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק      
תינמז הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה      
,תויתרגש אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש      
רודיס ע"ש וא ,ביבוטוא רבחמ ,חדק עוציב      
טרפ יפל רזוח יולימו )דוביע( םילעתמ      

2,300.00 2,300.00  1.00 .הרקב אתל יטרדנטס 'חי   
      

1,633.20   816.60  2.00 .מ"מ 061 רטוקב לבא ל"נכ 'חי  57.09.0372
      

3,859.00   771.80  5.00 .מ"מ 011 רטוקב לבא ל"נכ 'חי  57.09.0373
      
תנקתה ךרוצל הנכה תודובע רובע תפסות     57.09.0374
תנחת שרגמב םייק הקינס וק לע ףוגמ      
,הנחתה תדובע תקספה :ללוכ ,הביאשה      
וק לש ינמז רוביחו ,הנחתל הסינכ רגס תריגס      
,ךומסב תמייק הנשי הביאש תנחת לא ,בויבה      
ףוגמ תנקתה תמלשהל דע תינמזה התלעפהו      
ייב דנטסב תיבויב םע תונגראתה ללוכ ,שדח      

30,000.00 30,000.00  1.00 'פמוק .םיכפשה תשילג תעינמל הרקת לש הרקמב  
      
42"-82" רטוקב עקרקב יקפוא חודיק עוציב     57.09.2300
הדלפ לוורש תוברל םייק זוקינ לבומ תייצחב      
עוציבל םיאתמ ןפוד יבוע םעו שרדנכ רטוקב      
,תונגראתה תוברל עקרקה יאנת פ"ע חודיקה      
םירמוחו הדובע ,דויצה לכ ,רוב תריפח      
רוניצ תחנה ,םרוג לכ םע םואית ,םישורדה      
חטשה תרזחה טרפל םאתהב לוורשה ךותב      
לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו ותומדקל      

239,620.00 2,396.20 100.00 וקה תחנהו חודיקה רטמ   
      
42"-82" רטוקב עקרקב יקפוא חודיק עוציב     57.09.2301
לוורש תוברל "החמש גרבצלוה" בוחר תייצחב      
םיאתמ ןפוד יבוע םעו שרדנכ רטוקב הדלפ      
תוברל עקרקה יאנת פ"ע חודיקה עוציבל      
הדובע ,דויצה לכ ,רוב תריפח ,תונגראתה      
תחנה ,םרוג לכ םע םואית ,םישורדה םירמוחו      
תרזחה טרפל םאתהב לוורשה ךותב רוניצ      
םלשומ עוציבל שרדנה לכו ותומדקל חטשה      

95,848.00 2,396.20 40.00 וקה תחנהו חודיקה לש רטמ   
      
      
      

396,260.20 90.75.1 קרפ תתב הרבעהל
011/...   Bey-108 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

08/09/2019
דף מס':     011

בויבל הקינס וק 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
396,260.20 מהעברה      

      
      
לחשומ רוניצ תקפסה רובע תפסות     57.09.2302
מ"מ 054 רטוקב 01 גרד 001EP ןליתאילופמ      
תלחשה,רוניצה תקפסה :ללוכ יקפוא חודיקל      
חודיקה תווצק תריגס ךמס ילדנס םע רוניצה      

137,200.00   980.00 140.00 הקינסה וק ךשמהל FE יכותיר י"ע רוביחו רטמ   
      
"הלייא"  בוחר תייצחב DDH חודיק עוציב     57.09.2303
11RDS רוניצמ מ"מ 017 רטוקב לוורשל      
    001EP מ"מ 054 רטוקב לחשומ רוניצ םע  
,הדידמ שודיח :ללוכ 71RDS 001EP רוניצמ      
םואת ,חודיקה ןונכת ,תומייק תויתשת רותיא      
לש םלשומ עוציב  ,םישרדנה םימרוגה לכ םע      
רוניצ תכישמ ,לוורש רוניצ תקפסה ,חודיקה      
ילדנס יבג לע דחיב לחשומ רוניצו ,לוורש      
רוניצה רוביח ,רוניצה תווצק תריגס ,ךמס      
תרגיס תווצק ינשמ הקינס תרנצל לחשומה      

555,000.00 3,700.00 150.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו םיקקפב לוורשה רטמ   
      
תמוצב רכיכ תייצחב DDH חודיק עוציב     57.09.2304
רטוקב לוורשל "יקסיטוב'ז" "ןומרחה" תובוחר      
רוניצ םע 11RDS 001EP רוניצמ מ"מ 017      
71RDS רוניצמ מ"מ 054 רטוקב לחשומ      
    001EP תויתשת רותיא ,הדידמ שודיח :ללוכ  
םימרוגה לכ םע םואת ,חודיקה ןונכת ,תומייק      
תקפסה ,חודיקה לש םלשומ עוציב  ,םישרדנה      
,לוורש רוניצ תכישמ ,לוורש רוניצ      
,ךמס  ילדנס יבג לע דחיב לחשומ רוניצו      
לחשומה רוניצה רוביח ,רוניצה תווצק תריגס      
לוורשה תרגיס תווצק ינשמ הקינס תרנצל      

352,000.00 3,200.00 110.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו םיקקפב רטמ   
      
לחשומ רוניצ תקפסה רובע תפסות     57.09.2305
מ"מ 054 רטוקב 01 גרד 001EP ןליתאילופמ      
תלחשה,רוניצה תקפסה :ללוכ DDH חודיקל      
חודיקה תווצק תריגס ךמס ילדנס םע רוניצה      

280,280.00 1,078.00 260.00 הקינסה וק ךשמהל FE יכותיר י"ע רוביחו רטמ   
      
ר י ו ו א  י מ ו ת ס ש       
      
      
      
      
      
      

1,720,740.20 90.75.1 קרפ תתב הרבעהל
012/...   Bey-108 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

08/09/2019
דף מס':     012

בויבל הקינס וק 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,720,740.20 מהעברה      

      
      
תודובעה לוכ תא ללוכ ריווא ימותסש עוציב      
ללוכ םיטרפה לש םלשומ עציבל תושרדנה      
שודיח ,םישרדנה םירזיבאהו דויצה לכ תקפסה      
עוציב ,ןופיד ,ןוטב ירוסינ עוציב ,הדידמ      
םיכותירה ,םירוביחה לכ עוציב ,םיטרפה      
בויב תוכרעמב SSAPYB תמקה ,תוגרבאהו      
תושדח תוחוש תמקהו םירוביח ךרוצל תומייק      
,םימואית ,עונת ירדסה ,םימייק םיווק לע      
.'וכו ותומדקל בצמה תרזחהו      
      
טרפ פ"ע A21 הדוקנב ריווא םותסש עוציב     57.09.2307

76,000.00 76,000.00  1.00 13 'חי   
      
טרפ פ"ע A33 הדוקנב ריווא םותסש עוציב     57.09.2308

80,000.00 80,000.00  1.00 13 'חי   
      
טרפ פ"ע A54 הדוקנב ריווא םותסש עוציב     57.09.2309

80,000.00 80,000.00  1.00 13 'חי   
      
טרפ פ"ע 85 הדוקנב ריווא םותסש עוציב     57.09.2310

96,000.00 96,000.00  1.00 13 'חי   
      
טרפ פ"ע A86 הדוקנב ריווא םותסש עוציב     57.09.2311

61,600.00 61,600.00  1.00 13 'חי   
      
טרפ פ"ע A57 הדוקנב ריווא םותסש עוציב     57.09.2312

80,000.00 80,000.00  1.00 13 'חי   
      
טרפ פ"ע A58 הדוקנב ריווא םותסש עוציב     57.09.2313

84,000.00 84,000.00  1.00 13 'חי   
      
טרפ פ"ע A39 הדוקנב ריווא םותסש עוציב     57.09.2314

88,000.00 88,000.00  1.00 13 'חי   
      
ז ו ק י נ  ת ד ו ק נ       
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,366,340.20 90.75.1 קרפ תתב הרבעהל
013/...   Bey-108 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

08/09/2019
דף מס':     013

בויבל הקינס וק 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,366,340.20 מהעברה      

      
      
תודובעה לוכ תא ללוכ זוקינ תודוקנ עוציב      
ללוכ םיטרפה לש םלשומ עציבל תושרדנה      
שודיח ,םישרדנה םירזיבאהו דויצה לכ תקפסה      
,םירוביחה לכ עוציב ,םיטרפה עוציב ,הדידמ      
SSAPYB תמקה ,תוגרבאהו םיכותירה      
תמקהו םירוביח ךרוצל תומייק בויב תוכרעמב      
,עונת ירדסה ,םימייק םיווק לע תושדח תוחוש      
בצמה תרזחהו הליל תודובע ,םימואית      
'וכו ותומדקל      
      
21  טרפ פ"ע 3 הדוקנב זוקינ תדוקנ  עוציב     57.09.2316

62,000.00 62,000.00  1.00 רטמ 5.3X3 תורש רצח ללוכ 'חי   
      
טרפ פ"ע A71 הדוקנב זוקינ תדוקנ  עוציב     57.09.2317

76,000.00 76,000.00  1.00 12 'חי   
      
טרפ פ"ע A501 הדוקנב זוקינ תדוקנ  עוציב     57.09.2318

102,000.00 102,000.00  1.00 12 'חי   
      
ה ט ק ש ה  ת ח ו ש       
      
תודובעה לוכ תא ללוכ הטקשה תחוש עוציב      
ללוכ םיטרפה לש םלשומ עציבל תושרדנה      
שודיח ,םישרדנה םירזיבאהו דויצה לכ תקפסה      
,םירוביחה לכ עוציב ,םיטרפה עוציב ,הדידמ      
SSAPYB תמקה ,תוגרבאהו םיכותירה      
תמקהו םירוביח ךרוצל תומייק בויב תוכרעמב      
,עונת ירדסה ,םימייק םיווק לע תושדח תוחוש      
בצמה תרזחהו הליל תודובע ,םימואית      
'וכו ותומדקל      
      
הקינס וק ףוסב הדוקנב הטקשה תחוש  עוציב     57.09.2320

46,000.00 46,000.00  1.00 21  טרפ פ"ע 'חי   
2,652,340.20 תונוש 90.75 כ"הס  
5,563,128.70 בויבו םימ יווק 75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

6,455,765.70 בויבל הקינס וק כ"הס
014/...   Bey-108 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

08/09/2019
דף מס':     014

ינויצטיברג בויב וק 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ב צ ק ה  00 ק ר פ       
      
ם י ב צ ק ה  10.00 ק ר פ  ת ת       
      
בויבה וק ריצב םייק הנבמ קוריפ רובע בצקה     00.01.0010
ץעוי תויחנה פ"עו חטשב חקפמה תויחנה פ"ע      
שומיש ,הנבמה תסירהו קוריפ :ללוכ תוחיטב      
,ךרוצה תדימב קבא תעינמל םימ תצרפשהב      
תלוספ קוליס ,הנבמה תודוסי קוריפ      
,שרדיש קחרמ לכב השרומ רתאל הנמתהו      
י"פע חטשה םוקיש ,םימייק תורוב תמיטס      

150,000.00 150,000.00  1.00 'פמוק .הצעומהו ןימזמה ,חקפמה תויחנה  
150,000.00 םיבצקה 10.00 כ"הס  
150,000.00 םיבצקה 00 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  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       
      
קזוח לעב מ"נחב( MSLC ןוטבמ והשלכ יולימ     51.01.0405
תומכ רובע ,ב"ויכו םיללחב ,תולעתב )הובג      

29,370.00   267.00 110.00 .ק"מ 001 לעמ ק"מ   
29,370.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
ק"תת תויתשת רותיאל הריהז שושיג ,הריפח     51.02.0152
תודובע ,ה"מצ ילכ תללוכה ,עקרקה יגוס לכב      

13,500.00    90.00 150.00 .'מ 5.1 דע קמועל ךרוצה תדימב םיידי רטמ   
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0180

3,780.00     2.70 1,400 .ףושיחו הריפח ר"מ   
      
השק ריגמ ןבא ירבש תרדחה י"ע תיתש בוציי     51.02.0240
לדוג ,)תויתיוז םינבאמ "שלקב"( טימולוד וא      
רוזיפב םיקד אללו א"כ מ"ס 02 תילמיסקמ ןבא      
רפסה יללכה טרפמב שרדנה יפל תחא הבכש      

70,000.00    25.00 2,800 .21.40.15 ףיעס לוחכה ר"מ   
87,280.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב תורוניצל מ"ס 02 יבועב ןוטב תפיטע     51.06.0784

7,500.00   150.00 50.00 חטשב חקפמה תויחנה י"פע ,מ"ס 05-04 רטמ   
7,500.00 זוקינו לועית תודובע 60.15 כ"הס  

124,150.00 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  
015/...   Bey-108 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

08/09/2019
דף מס':     015

ינויצטיברג בויב וק 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ב ו י ב  ת ר נ צ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ גוס לכמ בויב יווק תחנהו הקפסא      
הביצח וא/ו םיינכמ םילכב הביצח וא/ו הריפח      
םילבגומ םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע      
תויתשת תייצח ,תויתשתל תוכימסבהדובע      
תויושרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו לעמ      
תויושר וא םיפוג םתוא לש חוקיפו      
      
לכ ,הדש יתורש :םדוקה ףיעסל ךשמה      
תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה      
תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב      
פ"ערזוח יולימ ,בויב בותיכ ם ןומיס טרס ,לוח      
םיחפסה לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה טרפה      
75 קרפ יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו      
יללכה טרפמב      
      
שגדומ .יטרדנטסה טרפה יפל ויהי הרקב יאת      
הביצח וא/ו הריפח ללוכ הרקב יאת ריחמש      
דע רזוח יולימ , םיידיב או/ו םיינכמ םילכב      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
הדירי יבלש ,הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
יחטשמו םייניב יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא/ו      
החוש ירבחמ תוברל החונמ      
      
לש הרקמב )הדידמה ינפוא ( ףיעסל תפסותב      
ינפמ" הרדגהה םייק שיבכב בויב וק תחנה      
טלפסאה ינפמ איה "עקרקה      
      
לכב ןלבקל םימולשתב לפכ ויהי אלש שגדומ      
אתב ביויב ירוביח לוטיב וא תוירבחתהל עגונה      
דבלב דחא םעפ היהי םולשתה ,םייק הרקב      
תואיצי וא תוסינכה רפסמל רשק אלל אתל      
לש הרקמב ןכל תולטבתמ וא תופסוותמש      
את ותואב םירוביח לוטיבו םירוביח תפסוה      
רטוקה פ"ע דבלב דחא תורבחתה םלושי      
.רתויב לודגה      
      
-"םימולשתב לפכ" םדוקה ףיעסל ךשמהב      
רבעמ םייק בויב וק לע הרקב את לש הרקמב      
םוש םלושי אל בויב וק לע את ןיגב תפסותל      
.אתל תורבחתה      
      
      

20.75.2 קרפ תתב הרבעהל        
016/...   Bey-108 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

08/09/2019
דף מס':     016

ינויצטיברג בויב וק 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמלו קחרמ לכל      
קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
      
לכ תא  םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירתיהו םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה      
םתומלשב תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה      
עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת  תוברל      
תחנה רשפאל מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש יפכ ךכמ      
םינבמ וא/ו םייק שיבכל דומצה םינקתמו םיווק      
לע הרימש ךות תרחא תיתשת לכ וא/ו םימייק      
.םתוביציו תוחיטב יללכ      
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
ינפל,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
םולשת,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה      
ןלבקהו םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב      
םושיר ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל      
הדובעה ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב      
העצוב      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
החטבא ,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמה      
.'וכו תרבגומ      
      
CVP ת ו ר ו נ י צ       
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0820
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

11,616.00   193.60 60.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0960
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

1,936.00   193.60 10.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0980
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

13,092.00   218.20 60.00 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.1000
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

9,256.00   231.40 40.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב רטמ   
      
      

35,900.00 20.75.2 קרפ תתב הרבעהל
017/...   Bey-108 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

08/09/2019
דף מס':     017

ינויצטיברג בויב וק 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
35,900.00 מהעברה      

      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.1080
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

7,198.00   359.90 20.00 'מ 52.5 דעו 67.4-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.1180
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  513      

3,353.00   335.30 10.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.1200
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  513      

14,184.00   354.60 40.00 'מ 57.3 דעו 62.3-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.1220
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  513      

3,819.00   381.90 10.00 'מ 52.4 דעו 67.3-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.1240
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  513      

12,222.00   407.40 30.00 'מ 57.4 דעו 62.4-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.1260
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  513      

8,676.00   433.80 20.00 'מ 52.5 דעו 67.4-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ בויבל הבע CVP רוניצ     57.02.1271
קמועב עקרקב חנומ ,488 י"ת יפל מ"מ 005      

29,600.00   740.00 40.00 .'מ 52.2 דעו 'מ 67.1-מ לודגה רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ בויבל הבע CVP רוניצ     57.02.1272
קמועב עקרקב חנומ ,488 י"ת יפל מ"מ 005      

87,400.00   760.00 115.00 .'מ 57.2 דעו 'מ 62.2-מ לודגה רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ בויבל הבע CVP רוניצ     57.02.1273
קמועב עקרקב חנומ ,488 י"ת יפל מ"מ 005      

363,400.00   790.00 460.00 .'מ 52.3 דעו 'מ 67.2-מ לודגה רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ בויבל הבע CVP רוניצ     57.02.1274
קמועב עקרקב חנומ ,488 י"ת יפל מ"מ 005      

249,000.00   830.00 300.00 .'מ 57.3 דעו 'מ 62.3-מ לודגה רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ בויבל הבע CVP רוניצ     57.02.1275
קמועב עקרקב חנומ ,488 י"ת יפל מ"מ 005      

79,200.00   880.00 90.00 .'מ 52.4 דעו 'מ 67.3-מ לודגה רטמ   
      

893,952.00 20.75.2 קרפ תתב הרבעהל
018/...   Bey-108 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

08/09/2019
דף מס':     018

ינויצטיברג בויב וק 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
893,952.00 מהעברה      

      
      
ן ל י ת א י ל ו פ  ת ו ר ו נ י צ       
      
תמגודכ E.P.D.H גוסמ ןליתאילופ תורוניצ      
    001EP )71 )01 גרד-RDS לכ תוברל ע"ש וא  
לוח תפיטעו דופיר ,ךותירה יחפסו תודובעה      
.עקרקב םיחנומ רזוח יולימו      
      
מ"מ 082 רטוקב בויבל 001EP תורוניצ     57.02.2001

4,588.50   305.90 15.00 .'מ 57.2 דעו 62.2 -מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
מ"מ 082 רטוקב בויבל 001EP תורוניצ     57.02.2002

25,908.00   431.80 60.00 .'מ 57.4 דעו 62.4 -מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
מ"מ 082 רטוקב בויבל 001EP תורוניצ     57.02.2003

11,498.00   574.90 20.00 .'מ 57.5 דעו 62.5 -מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
ןופיד תודובע רובע רוניצה ריחמל תפסות     57.02.2300
תכרעמ תועצמאב רטמ 5.3 לעמ קמועב      
LIAR WDILS METSYS תמגדכ תוכימת      
וא הינמרג SE UAB REV וא WTL תרצות      
    BOX KS-1000KRI VERBAU ES  

358,450.00   670.00 535.00 .רשואמ תוכיא ע"ש וא הינמרג SGM רטמ   
      
יוניפ ,טלפסא ךותיח לולכת םישיבכ תחיתפ      
תוריהזה יעצמא לכ ,רתאהמ תלוספה      
קודיה :ללוכ ותומדקל בצמה תרזחה ,םישרדנה      
הבוגל דע עצמ תובכש רוזיפו הקפסא ,תיתש      
תבכש ,CM-07 רמיירפב סוסיר ,מ"ס 04      
לש ילמיסקמ יבועו מ"ס 5 לש ילמינימ טלפסא      
םישרדנה םירמוחהו םינוקיתה לכ ,מ"ס 8      
טרפב טרופמכ( ,ותומדקל בצמה תרזחהל      
יולימ ללוכ אל( ,)שיבכ הלעת ךתח -002      
.)'מ 3 שיבכ תחיתפל םוילע בחור .)הלעת      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,294,396.50 20.75.2 קרפ תתב הרבעהל
019/...   Bey-108 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

08/09/2019
דף מס':     019

ינויצטיברג בויב וק 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,294,396.50 מהעברה      

      
      
םינבא/טלפסאמ תומייק תוכרדמ תחיתפ      
םיכרד ןכו םינוש םיפוצירמ וא תובלתשמ      
תלוספה יוניפ :תוברל תובלתשמ םינבאמ      
,םישרדנה תוריהזה יעצמא לכ ,רתאהמ      
רוזיפו הקפסא :ללוכ ותומדקל בצמה תרזחה      
תבכש ,קודיה ,מ"ס 04 הבוגל דע עצמ תובכש      
וא/ו תובלתשמ םינבא תרזחה ,שרדנכ לוח      
תרזחהו תושדח ףוציר ינבא תנקתהו הקפסא      
ךתח - 002 טרפב טרופמכ( ,ותומדקל בצמה      
בחור .)הלעת יולימ ללוכ אל( ,)הכרדמ הלעת      
.'מ 4-3 הכרדמ תחיתפל םוילע      
      
תכיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.02.2820
הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
קמוע לכבו רטוק לכב םימ תרנצ תחנה ךרוצל      
ינפל  בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו      
-ב  רזוח יולימו הנבמה רוזחש תוברל החיתפה      

83,790.00   239.40 350.00 .הכרדמ וא\ו שיבכה הנבמל דע MSLC רטמ   
      
ב ו י ב ל  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש       
      
תיתחתו תוימורט תוילוחמ םילוגע הרקב יאת      
תיטילונומ הקיציב תרצוימ      
      
הביצח וא/ו הריפח םיללוכ תוחושה יריחמ      
דע רזוח יולימ ,םיידיב וא/ו םינכמ םילכב      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
תוברל הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
םייניב יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא הדירייבלש      
החוש רבחמו החונמ יחטשמ וא/ו      
      
הבוג תמאתה םיללוכ םניא תוחושה יריחמ      
.חותיפה לש קרפב שיש      
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.3270
הרקת תוברל רטמ 52.2 דעו 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע 55"      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

11,716.20 3,905.40  3.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
      

1,389,902.70 20.75.2 קרפ תתב הרבעהל
020/...   Bey-108 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

08/09/2019
דף מס':     020

ינויצטיברג בויב וק 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,389,902.70 מהעברה      

      
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.3281
הרקת תוברל רטמ 52.2 דעו 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע 55"      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

4,200.00 4,200.00  1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.3290
הרקת תוברל רטמ 57.2 דעו 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע 55"      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו      

4,356.00 4,356.00  1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.3300
הרקת תוברל רטמ 2.3 דעו 67.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו      

4,616.00 4,616.00  1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.3310
הרקת תוברל רטמ 57.3 דעו 62.3-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו      

5,059.00 5,059.00  1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,408,133.70 20.75.2 קרפ תתב הרבעהל
021/...   Bey-108 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

08/09/2019
דף מס':     021

ינויצטיברג בויב וק 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,408,133.70 מהעברה      

      
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.3331
הרקת תוברל רטמ 57.2 דעו 52.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו      

33,000.00 6,600.00  5.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.3340
הרקת תוברל רטמ 57.3 דעו 52.3-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע 55"      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו      

110,880.00 6,930.00 16.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.3350
הרקת תוברל רטמ 52.4 דעו 67.3-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע 55"      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו      

38,830.00 7,766.00  5.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.3360
הרקת תוברל רטמ 57.4 דעו 62.4-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע 55"      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו      

8,609.00 8,609.00  1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,599,452.70 20.75.2 קרפ תתב הרבעהל
022/...   Bey-108 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

08/09/2019
דף מס':     022

ינויצטיברג בויב וק 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,599,452.70 מהעברה      

      
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.3370
הרקת תוברל רטמ 52.5 דעו 57.4-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע 55"      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      
םש,למס לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו      

9,851.60 9,851.60  1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש      
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 081      
יבלש ,)ןוט D004 )04 ןיממ מ"ס 06      
ףיעסב ךשמה ,םירזיבאה לכוםלוס/הכירד      
    57.002.0358  
      
ינש תוברל - 6530.200.75 ףיעסמ ךשמה     57.02.3580
האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ יחודיק      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר וק לש      
    "SC019" גוסמ תוילוח ןיב המיטאו  
ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
'מ 57.5 דעו 'מ 52.5 לעמ קמועב ,למס ללוכ      

64,503.00 21,501.00  3.00 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל 'חי   
      
ן ו ט ב  ת ו ח ו ש ל  ם י ס כ מ ו  ת ו ר ק ת       
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.4780
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא  33 למרכ םגד      

2,183.40   727.80  3.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.4800
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד      

2,911.20   727.80  4.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.4820
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד      

64,478.50 1,499.50 43.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
קמוע לכבו רטוק לכב לוגע הרקב אתל תפסות     57.02.4840
שיבכ\הכרדמל דע ןורחא ןוילע רטמ יולימ רובע      

26,400.00   528.00 50.00 .יטרדנטסה טרפה יפל MSLC ב 'חי   
1,769,780.40 20.75.2 קרפ תתב הרבעהל

023/...   Bey-108 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיסדנהמ ןילמ
0049049-30:לט 7058166 ביבא לת 41 ןורשה
 

08/09/2019
דף מס':     023

ינויצטיברג בויב וק 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,769,780.40 מהעברה      

      
      
שיבכ תחיתפ רובע הרקב אתל ריחמ ,תפסות     57.02.4860
םינבאמ הכרדמ תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע      
את תחנה ךרוצל הפש ינבא תוברל תובלתשמ      
קמוע לכבו מ"ס 001 רטוקב הרקב      
רוזחש תוברל אתה תחנה רחאלםנוקיתו      

  319.50   106.50  3.00 .הכרדמ וא/ו שיבכ הנבמה 'חי   
      
שיבכ תחיתפ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.4880
םינבאמ הכרדמ תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע      
את תחנה ךרוצל הפש ינבא תוברל תובלתשמ      
םנוקיתו קמוע לכבו מ"ס 521 רטוקב הרקב      
שיבכ הנבמה רוזחש תוברל אתה תחנה רחאל      

  160.20   160.20  1.00 .הכרדמ וא/ו 'חי   
      
שיבכ תחיתפ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.4900
םינבאמ הכרדמ תחיתפ וא\ו טלפסא רוסינ י"ע      
את תחנה ךרוצל הפש ינבא תוברל תובלתשמ      
םנוקיתו קמוע לכבו מ"ס 051 רטוקב הרקב      
שיבכ הנבמה רוזחש תוברל אתה תחנה רחאל      

3,459.00   230.60 15.00 .הכרדמ וא/ו 'חי   
      
ת ו ח ו ש ל  ם י ל פ מ       
      
םיחפס ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ לפמ עוציב      
.םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה לכו      
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.4980
קמוע לכבו מ"מ 002 רטוקב בויבל ינוציח      

3,551.60   887.90  4.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.5000
קמוע לכבו מ"מ 052 רטוקב בויבל ינוציח      

3,995.20   998.80  4.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
אתל מ"מ 002 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.02.5100
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
, ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
טרפ יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס      

4,439.50   887.90  5.00 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
      
      

1,785,705.40 20.75.2 קרפ תתב הרבעהל
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08/09/2019
דף מס':     024

ינויצטיברג בויב וק 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,785,705.40 מהעברה      

      
      
אתל מ"מ 052 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.02.5140
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
, ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
טרפ יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס      

4,615.50   923.10  5.00 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
אתל מ"מ 513 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.02.5160
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
, ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
טרפ יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס      

3,762.80   940.70  4.00 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
אתל מ"מ 005 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.02.5161
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
, ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
טרפ יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס      

5,600.00 1,400.00  4.00 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
יולימ רובע םייק הרקב אתל רוביחל תפסות     57.02.5220
הנבמל דע ןוילעה רטמ לש MSLC ב רזוח      
יטרדנטסה טרפל םאתהב הכרדמה ואו שיבכה      

4,276.80   237.60 18.00 הרקב אתל 'חי   
      
לכב הרקב את תמקה רובע ריחמ תפסות     57.02.5240
רטוק לכבו םייק בויב וק לע קמוע לכבו רטוק      
ירבחמ תנקתהל שרדנה לכ תוברל קמוע לכבו      
שררדנה לכ ,תואיציו תוסינכה לכב החוש      
תועשב הדובע ,בויבה תמירז תינמז הקספהל      
לכה )דוביע( םילעתמה רודיס ,תויתרגש אל      

6,552.60 1,092.10  6.00 .הרקב אתל יטרדנטס טרפל םאתהב 'חי   
1,810,513.10 םירזיבאו בויב תרנצ 20.75 כ"הס  
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מ"עב םיסדנהמ ןילמ
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08/09/2019
דף מס':     025

ינויצטיברג בויב וק 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
90.75 ק ר פ  90.75 ק ר פ  ת ת       
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
ינפל ,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
םולשת ,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה      
ןלבקהו םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב      
םושיר ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל      
הדובעה ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב      
העצוב      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי  יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמלו קחרמ לכל      
קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
      
לכ תא םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי יריחמ      
םירושיאה לכ תלבקל םישורדה םימואיתה      
תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה םירתיהו      
ירדסה לכ לש לעופב עוציב תוברל םתומלשב      
ךורכה לכ םע עוציבה ןמזב םישורדה העונתה      
.ךכמ עמתשמו      
      
לכ םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי יריחמ      
הדובע תועש רוציק םיבייחמו ןוחטיבה יביכרמ      
.'וכו תרבגומ החטבא ,םויב      
      
ב יולימ , קמוע לכבו רטוק לכב תוחוש לוטיב     57.09.0700
    MSLC הנבמל דעו אתה תיתחתמ  
קוריפ ,אתה ףקיהבו טלפסא תיתחת/שיבכה      
קוליסו רחא קלח לכ וא הסכמהו הרקת ,תוילוח      
.קוחכ רשואמ םוקמל קחרמ לכלתלוספה      
אתה קוריפ ללוכ ףיעסה ,שרדייו הדימב(      
קוליסו ללחה יולימ תיתחתה תוברל ואולמב      

12,645.00   843.00 15.00 .)ליעל ןייוצש יפכ 'חי   
      
בויבל הרקב את וא םימל םירזיבא את םוקיש     57.09.1500
רובש קלח לכ תפלחה תוברל קמועו רטוק לכב      
שרדנה לכו רסח קלח לכ תמלשה ,שדחל      
תוברל םיאתמה טרפל םאתהב את תלבקל      
יפל הבוג תמאתהו אתל ביבסמ רזוחיולימ      
ךות חקפמה רושיאב הנתומ םולשתה ךרוצ      
רחאל היהי םולשתה הדובעה ןמויב םושיר      
םוקימ דועית ךות דיגאת\תושרל אתה תריסמ      

7,453.60 1,064.80  7.00 אתה 'חי   
      
      
      
      

20,098.60 90.75.2 קרפ תתב הרבעהל
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08/09/2019
דף מס':     026

ינויצטיברג בויב וק 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
20,098.60 מהעברה      

      
      
הרקב אתב רטוק לכב תואיצי וא תוסינכ לוטיב     57.09.1600
תוסינכה תריגס תוברל קמוע לכבו רטוק לכב      
הקספהל שרדנה לכ ,ןוטב קקפב תואיציה וא\ו      
אל תועשב הדובע ,בויב תמירז לש תינמז      
יולימו )דוביע( םילעתמה רודיס ,תויתרגש      

5,773.00   577.30 10.00 .טרפה יפל רזוח 'חי   
      
רטוק לכב ,גוס לכמ רוניצ לש םיעטקב קוריפ     57.09.1700
קחרמ לכל רמוחה קוליס תוברל קמוע לכבו      
תרחא הארוה יפל וא\ו קולחכ רשואמ םוקמלו      
הנתומ םולשתהו עוציבה(  דיגאת\ תושר לש      
ןמויב םושיר ךות חקפמה רושיאבו השירדב      

31,250.00    62.50 500.00 .)הדובע רטמ   
      
הרקב יאתו בויב יווק לש םוליצו הפיטש ,יוקינ      
)תומייק תוכרעמב (      
      

10,450.00    10.00 1,045 אוהש רטוק לכב םימ וא/ו בויב יווק םוליצ רטמ  57.09.3700
      
בויב וק לש ינמז קותינ ךרוצל םיכפש תביאש     57.09.6600
םיכפשל הלובט הבאשמ תועצמאב םייק      
תוברל םייק בויב אתב ש"קמ 002 לש הקיפסל      
םאתהב522-011  ןליתאילופ רונצ עטק      
רונצו אתה ןפודל תולשב ןגועמ בויבהתקיפסל      
רוביח,עקרקה ינפ לע חנומ 'מ 07 ךרואב ל"נכ      
תקזחא,למשח תקפסא,הבאשמל ריהמ      
המירז תקספה ךרוצל שרדנה לכו תכרעמה      

45,276.00 1,509.20 30.00 וקה ךשמהב ע"י   
112,847.60 90.75 קרפ 90.75 כ"הס  

      
99 ק ר פ  ת ת  99.75 ק ר פ  ת ת       
      
לש הובג חתמ למשח דומעל ךומסב הדובע     57.99.1000
תונפד קוזיח ,י"חח לומ םואית :ללוכ י"חה      
קר לעפוי ףיעסה .הריפח ןיפיד עוציבו הריפח      

10,000.00 10,000.00  1.00 'פמוק .טקיורפה להנמ רושיא רחאל  
10,000.00 99 קרפ תת 99.75 כ"הס  

1,933,360.70 בויבו םימ יווק 75 כ"הס  
      
      
      
      
      

2,207,510.70 ינויצטיברג בויב וק כ"הס
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דף מס':     027

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

בויבל הקינס וק 1 הנבמ     
    
םיבצקה 00 קרפ      
    

                       315,000.00 םיבצקה 10.00 קרפ תת    
    

            315,000.00 םיבצקה 00 כ"הס              
    
תרושקתו הרואת למשח תויתשת 80 קרפ      
    

                        45,400.00 ץוח תרואתל תונכה 10.80 קרפ תת    
    

             45,400.00 תרושקתו הרואת למשח תויתשת 80 כ"הס              
    
תואסנולכ 32 קרפ      
    

                       226,160.00 רתאב םיקוציו םיחודיק תואסנולכ 10.32 קרפ תת    
תיבוביס הנוכמב            
    

            226,160.00 תואסנולכ 32 כ"הס              
    
ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                        64,400.00 העיטנו ןוניג 30.14 קרפ תת    
    

             64,400.00 ןוניג תודובע 14 כ"הס              
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

                        85,440.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                       148,737.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                         7,500.00 זוקינו לועית תודובע 60.15 קרפ תת    
    

            241,677.00 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס              
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08/09/2019
דף מס':     028

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

בויבו םימ יווק 75 קרפ      
    

                      2,910,788.50 םימ ינקתמו םימ יווק 10.75 קרפ תת    
    

                      2,652,340.20 תונוש 90.75 קרפ תת    
    

           5,563,128.70 בויבו םימ יווק 75 כ"הס              
6,455,765.70 בויבל הקינס וק 1 כ"הס                        

    
ינויצטיברג בויב וק 2 הנבמ     
    
םיבצקה 00 קרפ      
    

                       150,000.00 םיבצקה 10.00 קרפ תת    
    

            150,000.00 םיבצקה 00 כ"הס              
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

                        29,370.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                        87,280.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                         7,500.00 זוקינו לועית תודובע 60.15 קרפ תת    
    

            124,150.00 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס              
    
בויבו םימ יווק 75 קרפ      
    

                      1,810,513.10 םירזיבאו בויב תרנצ 20.75 קרפ תת    
    

                       112,847.60 90.75 קרפ 90.75 קרפ תת    
    

                        10,000.00 99 קרפ תת 99.75 קרפ תת    
    

           1,933,360.70 בויבו םימ יווק 75 כ"הס              
2,207,510.70 ינויצטיברג בויב וק 2 כ"הס                        
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08/09/2019
דף מס':     029

  
לכה ךס  

8,663,276.40  יללכ כ"הס  
 1,472,756.99 מ"עמ %71  
 10,136,033.39 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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