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בקעי ראב .מ.מ
תרגסמ זרכמ - םימה תשר תקזחא - בקעי ראב

פרויקט: 106-19-512
A2 מהדורה

 

11/09/2019 תרגסמ זרכמ
דף מס':     001 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל ל כ  00 ק ר פ       
      
,תויומכה בתכב יוטיב םהל ןיא רשא םיפיעס      
"תויתשתו הינב יריחמ רגאמ - לקד"מ וחקלי      
אלל ,%51 לש החנהב ,הנורחאה ותאצוהב      
ישאר ןלבק חוור      
      
םידעומו תותבש,םיגח ,הליל תודובע רובע     00.0020
םיפיעסה לכ רובע %51 לש תפסות ןתנית      
העשהמ לחה בשחי הליל .תויומכה בתכב      
,םיגח .תרחמל 00:7 העשל דעו 00:91      
םתסינכ תעשמ לחה ובשחי םידעומו תותבש      

     15.00    15.00     1.00 .םתאצ רחאל העש דעו %     
     15.00 יללכ 00 כ"הס  

      
ם י ש י ב כ  י נ ו ק י ת  ,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
ת ו כ ר ד מ ו       
      
ף ו צ י ר ו  ק ו ר י פ  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
לא תלוספה קוליס םיללוכ םיקוריפה יריחמ      
תוברל אוהש קחרמ לכב השרומ תלוספ רתא      
ינסחמל הרבעה וא/ו תורגא םולשתו הלבוה      
חוקיפה תויחנה יפל לכה , הנימזמה תושרה      
      
02 דע קמועב חטשהמ היחמיצ תרסהו ףושיח     51.01.0010

      7.00     7.00     1.00 מ"ס ר"מ   
      

     13.00    13.00     1.00 גוס לכמ םוחית/ הפש ןבא קוליסו קורפ רטמ  51.01.0020
      
הפש ןבא לש שדחמ הנקתהו ריהז קורפ     51.01.0030

     45.00    45.00     1.00 ךרוצה יפל העיבצו גוס לכמ תמייק רטמ   
      
יפל גוס לכמ הפש ןבא הנקתהו הקפסא קורפ     51.01.0040

     70.00    70.00     1.00 ךרוצה יפל העיבצו םייקה רטמ   
      
גוס לכמ תוגרדמ לש שדחמ הנקתהו קוריפ     51.01.0050

    200.00   200.00     1.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ   
      

     15.00    15.00     1.00 גוס לכמ תובלתשמ םינבא קוליסו קורפ ר"מ  51.01.0060
    350.00 10.15 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1014-215   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/09/2019
דף מס':     002 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    350.00 מהעברה      
      
      
גוסמ ףוציר יחטשמ לש הנקתהו ריהז קוריפ     51.01.0070
ףוסב ותומדקל בצמה תרזחהו אוהשלכ      

     80.00    80.00     1.00 הדובעה ר"מ   
      
היאר ידבכ םישנאל ןומיס ןבא תנקתה     51.01.0080

    220.00   220.00     1.00 אוהש לכ גוסמ תויולבגומ םע םישנאלו ר"מ   
      
ףוציר יחטשמ לש הנקתהו הקפסא קוריפ     51.01.0090
אוהשלכ גוסמ תובלתשמ םינבאמ םישדח      
ללוכ הדובעה ףוסב ותומדקל בצמה תרזחהו      
םלשומ עוציבל שורדה לכו קודיהו , לוח ,עצמ      

    135.00   135.00     1.00 הדובעה לש ר"מ   
      
םיגוסה לכמ ןוטב יחטשמ לש ןוקיתו קוריפ     51.01.0100

    225.00   225.00     1.00 םיגוסה לכמ ןיוזמ ןוטב ללוכ מ"ס 01 דע יבועב ר"מ   
      
עבצ לכב טילונרג חטשמ לש ןוקיתו קוריפ     51.01.0110

    405.00   405.00     1.00 ) םייק םא ןויז ללוכ( .גוסו ר"מ   
      
ףוציר יחטשמ לש הנקתהו הקפסא קוריפ     51.01.0120
תיסיסבה הקימרקה תולע( לדוג לכב הקימרקמ      

    135.00   135.00     1.00 )ר"מ\ח"ש 04 ר"מ   
      
םשג ימ ןטלוק לש שדחמ הנקתהו ריהז קורפ     51.01.0130

    400.00   400.00     1.00 .)תותשרו תורגסמ ,הפש ינבא( 'חי   
      
הנוקיתו תפצורמ העסמ / הכרדמ תחיתפ     51.01.0140
קוריפ ללוכ בויב וא/ו םימ יווק תחנה תרגסמב      
,ש.א לש שדחמ החנהו קוריפ ,ףוצרה לש ריהז      
קדוהמ עצמ ,תובכשב רקובמ יולימ ,ןוסחא      
לכו םדוקה הנבמה יפל רקובמ קודיהב      
.ותומדקל בצמה תרזחהל תושרדנה תודובעה      
ךרוא תלפכמב יטרואית בחור יפל הדידמה      

     90.00    90.00     1.00 .העצובש תרנצה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  2,040.00 10.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/09/2019
דף מס':     003 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,040.00 מהעברה      
      
      
יבוע לכב טלפסאמ העסמ / הכרדמ תחיתפ     51.01.0150
וא/ו םימ יווק תחנה תרגסמב הנוקיתו  אוהש      
קוריפ ,וקוריפו טלפסאה רוסינ ללוכ בויב      
,תובכשב רקובמ יולימ ,ש.א לש שדחמ החנהו      
,ןמוטיב סוסיר ,רקובמ קודיהב קדוהמ עצמ      
גוסמ טלפסא קודיהו רוזיפ ,תורבחתה קשימ      
תודובעה לכו םדוקה הנבמה יפל יבועו      
הדידמה .ותומדקל בצמה תרזחהל תושרדנה      
תרנצה ךרוא תלפכמב יטרואית בחור יפל      

    105.00   105.00     1.00 .העצובש ר"מ   
      
תקיצימ דצ ןבא לש הנקתהו הקפסא ,קוריפ     51.01.0160
תורגסמ ,הפש ינבא( םשג ימ ןטלוקל לזרב      

    400.00   400.00     1.00 .)תותשרו 'חי   
      
תרגסמו תשר לש הנקתהו הקפסא קוריפ     51.01.0170

  1,200.00 1,200.00     1.00 )ןוט 04 ( ןטלוקל 'חי   
      
ראומ טלש / תרושקת / הרואת דומע קוריפ     51.01.0180

    243.00   243.00     1.00 )םינגוע ללוכ( 'חי   
      
ראומ טלש / תרושקת / הרואת דומע קוריפ     51.01.0190

    485.00   485.00     1.00 )תשר ללוכ אל( שדחמ ותנקתהו )םינגוע ללוכ( 'חי   
      

     58.00    58.00     1.00 תורוניצמ תוחיטב הקעמ קוליסו קוריפ רטמ  51.01.0200
      
הכלוה / תוחיטב הקעמ לש ריהז קוריפ     51.01.0210
ותקתעה וא ףוציר תודובע רמגב ותנקתהו      

    116.00   116.00     1.00 רחא םוקמל רטמ   
      
:ןוגכ ,ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש קוליסו קוריפ     51.01.0220

    150.00   150.00     1.00 'דכו בכר םוסחמ ,ןותפשא ,ץיצע ,לספס 'חי   
      
:ןוגכ ,ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש ריהז קוריפ     51.01.0230
ותנקתהו 'דכו םינותפשא ,םיציצע ,םילספס      
ותקתעה וא/ו ףוצירה עוציב רחאל שדחמ      

    266.00   266.00     1.00 דוסי עוציב ללוכ רחא םוקמל 'חי   
      
תוברל( טולישו רורמת ידומע קוליסו קוריפ     51.01.0240

     63.00    63.00     1.00 ןימזמה ןסחמל םתרבעה וא )רורמתה 'חי   
      

    180.00   180.00     1.00 שדחמ ותנקתהו טלש / רורמת דומע קוריפ 'חי  51.01.0250
      

    127.00   127.00     1.00 םידומע ינש לע םידומעו םיטלש קוריפ 'חי  51.01.0260
      

  5,433.00 10.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/09/2019
דף מס':     004 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,433.00 מהעברה      
      
      

    318.00   318.00     1.00 םידומע ינש לע םירורמתו םיטלש תקתעה 'חי  51.01.0270
      
םייוניפו םידדוב קחשמ ינקתמ לש ריהז קוריפ     51.01.0280
תלוספ יוניפ רתאל וא/ו הייריעה ןסחמל      
יפ לע הביבסה תנגהל דרשמה ידי לע רשואמ      
רתאה יוקינ תללוכ הדובעה .חקפמה תטלחה      

    250.00   250.00     1.00 .תלוספ לכ יוניפו 'חי   
      
לכל תבלושמ קחשמ ינקתמ לש ריהז קוריפ     51.01.0290
וילא םירבוחמה םיטנמלאה לכ לע לדגמ      
יוניפ רתאל וא/ו הייריעה ןסחמל היוניפו      
הביבסה תנגהל דרשמה ידי לע רשואמ תלוספ      
יוקינ תללוכ הדובעה .חקפמה תטלחה יפ לע      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .תלוספ לכ יוניפו רתאה  
      
"סיפה לעפמ" לש הריכמ תונחת תקתעה     51.01.0300
ללוכ תושרה תייחנה יפ לע שדח םוקימל      
לומ םואת ךות תרושקתו למשח יווק תקתעה      

  4,447.00 4,447.00     1.00 'פמוק סיפה לעפמו למשחה תרבח ,"קזב" יגיצנ  
      
,קיטסלפ( והשלכ רמוח רוזחמ ילכימ תקתעה     51.01.0310

    693.00   693.00     1.00 חוקיפה תייחנה יפ לע שדח םוקימל ,)חפ ,ריינ 'חי   
      
וא והשלכ גוסמ תשר רדג קוליסו קוריפ     51.01.0320

     21.00    21.00     1.00 תושרה ינסחמל הרבעה ר"מ   
      
הנקתה ללוכ והשלכ גוסמ תשר רדג קוריפ     51.01.0330
,חקפמה הרויש םוקמל התקתעה וא שדחמ      

    116.00   116.00     1.00 ךרוצה תדימב תומלשה תוברל ר"מ   
      
הנקתה ללוכ והשלכ גוסמ תכתמ רדג קוריפ     51.01.0340

    226.00   226.00     1.00 חקפמה הרויש םוקמל התקתעה וא שדחמ רטמ   
      
תמגודכ( סובוטוא תנחת הנבמ לש ריהז קוריפ     51.01.0350
קוליסו קוריפ תוברל )ע"וש וא "הידמ רטסופ"      
ותקתעהו למשחה תנזה קותינו תודוסיה      

  5,082.00 5,082.00     1.00 למשחל רוביחו תודוסי תוברל שדח םוקמל 'חי   
      
וא גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוליסו קוריפ     51.01.0360

     20.00    20.00     1.00 תוכרדמ תפלחה תודובע תרגסמב ןוטב תרוגח רטמ   
      
גוס לכמ תמייק םוחיתו הפש ןבא קוריפ     51.01.0370

     58.00    58.00     1.00 שדחמ התחנהו רטמ   
      
      

 17,864.00 10.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/09/2019
דף מס':     005 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 17,864.00 מהעברה      
      
      
51 דע יבועב ןיוזמ ןוטב חטשמ קוליסו קוריפ     51.01.0380

    150.00   150.00     1.00 מ"ס ר"מ   
      
ןייוזמ ןוטב חטשמ קוליסו קוריפל ריחמ תפסות     51.01.0390
רוסינ רובע מ"ס 02 דעו מ"ס 51 לעמ יבועב      

    263.00   263.00     1.00 ןוטבה ר"מ   
      
םינבאמ וא טלפסאמ הטאה יספ קוליסו קוריפ     51.01.0400

     29.00    29.00     1.00 תובלתשמ ר"מ   
      
תרגסמב והשלכ גוסמ ףוציר קוליסו קוריפ     51.01.0410

     21.00    21.00     1.00 תוכרדמ תפלחה תודובע ר"מ   
      
ללוכ שדחמ ותחנהו והשלכ גוסמ ףוציר קוריפ     51.01.0420

     53.00    53.00     1.00 לוח תבכש תמלשה ר"מ   
      
גוסמ "לותח יניע" ןומיס ירותפכ קוליסו קוריפ     51.01.0430

     18.00    18.00     1.00 והשלכ 'חי   
 18,398.00 ףוצירו קוריפ תודובע 10.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
05 הבוג דע יולימ / הריפח י"ע םיחטש רושיי     51.02.0010

      5.00     5.00     1.00 מ"ס ר"מ   
      

      3.00     3.00     1.00 רקובמ תיתש קודיה ר"מ  51.02.0020
      
חוחיט ,םייק עצמ תשירח תוברל ךרד תרוצ     51.02.0030
,דבלב חקפמה תשירד יפ לע רקובמ קודיהו      
תולובג תבחרהל תשרופמ השירד יפ לע םלושי      

     10.00    10.00     1.00 .הדובעה ר"מ   
      
גרודמו יקנ ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     51.02.0040
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      

     68.00    68.00     1.00 חקפמהמ בתכב הארוה ק"מ   
      
      
      
      
      

     86.00 20.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/09/2019
דף מס':     006 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

     86.00 מהעברה      
      
      
םאתומ , יקנו ררבנ ימוקמ רמוחמ אבומ יולימ     51.02.0050
תובכשב תולעת יולימל  טרפמה תושירדל      
תילאמיסכמ תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב      
טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס תוברל      
דעו רוניצה יוסיכו דופירל רבעמ( דחוימה      
בתכב הארוה יפל קר ,)שיבכה עצמ תיתחתל      

     40.00    40.00     1.00 חקפמהמ ק"מ   
      
קודיהב תובכשב תולעת יולימל תונויד לוח     51.02.0060
קוליס תוברל %89 לש תופיפצל דע הבטרהבו      
רבעמ( דחוימה טרפמל םאתהב רופחה רפעה      
תיתחת עצמל רבעמו רוניצה יוסיכו דופירל      

    100.00   100.00     1.00 )שיבכה ק"מ   
      
קודיהב תובכשב תולעת יולימל 'א גוס עצמ     51.02.0070
קוליס תוברל %89 לש תופיפצל דע הבטרהבו      
רבעמ( דחוימה טרפמל םאתהב רופחה רפעה      
תיתחת עצמל רבעמו רוניצה יוסיכו דופירל      

    126.00   126.00     1.00 )שיבכה ק"מ   
    352.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיליבש ,תוכרדמ ,שיבכב קוריפה חטש בושיח      
יטרואיתה הלעתה בחורל םאתהב היהי 'דכו      
,אבומ יולימו םיעצמה יריחמ .טרפמב טרופמכ      
רומאכ לכה 'דכו קודיהו רוזיפ הלבוה םיללוכ      
דחוימה טרפמב      
      
ויהי ןלבקה י"ע וקפוסיש םיטלפסא-ןוטב לכ      
תוקידב םעו םירשואמ םילעפממ קרו "א" גוסמ      
היסלומאב סוסירו הקפסה.תורשואמ תומדקומ      
'חמ תושירדל םאתהב גוס לכמ תינמוטיב      
עוציבל הדיחיה יריחמב הלולכ היהת םיכרד      
לכב השעי טלפסאה רוזיפ .טלפסא תודובע      
תלבוקמו )רשיניפ ,ינדי( רחבי ןלבקהש ךרד      
.חקפמה י"ע      
      
ותומדקל בצמה תרזחהו הכרדמ\שיבכ ןוקית     51.03.0010
+ 3( מ"ס 8 יבועב טלפסא תובכש יתש תוברל      
סוסיר ללוכ דרפנב קדוהמ ןהמ תחא לכ )5      
לש תובכש יתשב רוזיפו עצמ תקפסא .ינמוטיב      

    200.00   200.00     1.00 .דרפנב תוקדוהמו תובטרומ א"כ מ"ס 02 ר"מ   
      

    200.00 30.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     007 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    200.00 מהעברה      
      
      
וד רוסינ( ינכמ רוסמ י"ע טלפסא שיבכ תחיתפ     51.03.0020
תללוכ הדובעה .ותומדקל בצמ תרזחהו )ידדצ      
יתשב רוזיפו עצמ תקפסא ,טלפסא קוריפ      
תוקדוהמו תובטרומ א"כ מ"ס 02 לש תובכש      
3( מ"ס 8 יבועב טלפסא תובכש יתש .דרפנב      
קוליס ללוכ דרפנב קדוהמ ןהמ תחא לכ )5 +      

    130.00   130.00     1.00 .תלוספ ר"מ   
      
טלפסא תובכש יתש רוזיפו טלפסא תקפסא     51.03.0030
קדוהמ ןהמ תחא לכ )5 + 3( מ"ס 8 יבועב      
יתש תוברל .ינמוטיב סוסיר ללוכ דרפנב      
תובטרומ א"כ מ"ס 02 לש 'א גוס עצמ תובכש      

    110.00   110.00     1.00 .דרפנב תוקדוהמו ר"מ   
      
וד רוסינ( ינכמ רוסמ י"ע טלפסא שיבכ תחיתפ     51.03.0040
הדובעה .ותומדקל בצמה תרזחהו )ידדצ      
תובכש 2 עוציבו םייק טלפסא קוריפ תללוכ      
תחא לכ )5 + 3( מ"ס 8 יבועב שדח טלפסא      
אלל( תלוספ קוליס ללוכ דרפנב קדוהמ      

     90.00    90.00     1.00 .)םיעצמ ר"מ   
      
לכ )5 + 3( מ"ס 8 יבועב טלפסא תובכש יתש     51.03.0050

     70.00    70.00     1.00 .ינמוטיב סוסיר ללוכ דרפנב קדוהמ ןהמ תחא ר"מ   
      
מ"ס 5 יבועב רוזיפו טלפסא תבכש תקפסא     51.03.0060
תקפסא תוברל .ינמוטיב סוסיר ללוכ תקדוהמ      
א"כ מ"ס 51 לש תובכש יתשב רוזיפו עצמ      

     90.00    90.00     1.00 .דרפנב תוקדוהמו תובטרומ ר"מ   
      
רוסינ( ינכמ רוסמ י"ע טלפסא תכרדמ תחיתפ     51.03.0070
הדובעה .ותומדקל בצמ תרזחהו )ידדצ וד      
עצמ תקפסא ,טלפסא קוריפו רוסינ תללוכ      
א"כ מ"ס 51 יבועב תובכש 2 -ב רוזיפו      
טלפסא תבכש ,דרפנב תוקדוהמו תובטרומ      

    100.00   100.00     1.00 .תלוספ קוליסו מ"ס 5 יבועב תחא ר"מ   
      
מ"ס 0.3 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.03.0080

     27.00    27.00     1.00 .)'א גוס תבורעתב םיטגירגאה גורד( ר"מ   
      

     35.00    35.00     1.00 .מ"ס 0.5 יבועב ל"נכ ר"מ  51.03.0090
      

     30.00    30.00     1.00 .מ"ס 0.4 יבועב תוכרדמל ןוטב טלפסא תבכש ר"מ  51.03.0100
      
      
      

    882.00 30.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     008 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    882.00 מהעברה      
      
      
טלפסא ןוטב תבכש לש קודיהו רוזיפ ,הקפסא     51.03.0110
תסמעה ,קוריפ תוברל ,מ"ס 5 יבועב רק      
הנמטמל תלוספה יונפו טלפסאה תבכש      

     30.00    30.00     1.00 .הצעומל ץוחמ תרשואמ ר"מ   
      
הבוג 'מ 4 בחורב טלפסאמ הטאה יספ תנקתה     51.03.0130
ללוכ הנתשמ ךרואבו זכרמב מ"ס 01 דע      

    130.00   130.00     1.00 םיפדוע קוליס ללוכ טלפסא רוזיפו הקפסא ר"מ   
  1,042.00 טלפסא תודובע 30.15 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
8- 01 יבועב רתאב קוצי 02 -ב ןוטב חטשמ     51.04.0010
לזרב תשר תוברל ,תוכרדמו םיליבשל  מ"ס      
02/02  לכ םיקחרמב מ"מ 8 רטוקב עלוצמ      
,הקודיה ,מ"ס 02 יבועב םיעצמ תבכש מ"ס      
טלמ תפסות םע ןוטבה ינפ תקלחה ,תוינבת      
סוסירו הקפסה תוברל ,"רטפוקילה" י"ע      
עוצבו ןוטבה ינפ תוקדסה תעינמל "גנירויק"ב      

    150.00   150.00     1.00 .שרדנכ םיקשימ ר"מ   
      
תורוב ,םיחודיק ,םיאת יולימל 02 -ב ןוטב     51.04.0020

    700.00   700.00     1.00 .אוהש רוב לכ וא הגיפס ק"מ   
      
תכימת וא תורונצ תפיטעל ןיוזמ 02 -ב ןוטב     51.04.0030
ק"מ/ג"ק 06 עלוצמ לזרבמ ןויז ללוכ ,םינבמ      

    800.00   800.00     1.00 .תוינבתו הריפח תוברל םינוש תומוקמב ק"מ   
      
,םימ תרנצל תובשותל וא ,ןוגיעל ןוטב ישוג     51.04.0040

  1,103.00 1,103.00     1.00 ןויז אלל ק"מ   
      
,םימ תרנצל תובשותל וא ,ןוגיעל ןוטב ישוג     51.04.0050

  1,470.00 1,470.00     1.00 ןויז ללוכ ק"מ   
      
MSLC -ב החוש וא רוניצ ביבס הריפח יולימ     51.04.0060
בתכב תויחנה י"פע ,תושקתה זרזמ ףסומ םע      
לש קוליסו יוניפ ללוכ ריחמה ,חקפמה לש      

    445.00   445.00     1.00 רופחה רמוחה ק"מ   
      
ב החוש וא רוניצ ביבס הריפח יולימל תפסות     51.04.0070
    MSLC םוקמב ,תורשקתה זרזמ ףסות םע  

    345.00   345.00     1.00 לוח וא/ו םיעצמ ק"מ   
      
      

  5,013.00 40.15 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     009 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,013.00 מהעברה      
      
      
תפצרל תחתמ ,מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     51.04.0080

     80.00    80.00     1.00 םירזיבא יאת ר"מ   
      
,תורוגח ,תופצר ,תורקת ,תוריקל 03 -ב ןוטב     51.04.0090
תשרדנ תונספט,שרדנכ ןויז תוברל ,'וכו תודוסי      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .יאוולה תודובע לכו ק"מ   
      
אוהש גוס לכמ תורוניצ לעמ ןיוזמ ןוטב תנגה     51.04.0100

    750.00   750.00     1.00 .ללוכ 42" -מ םילודג םירטקבו ק"מ   
  7,043.00 ןוטב תודובע 40.15 כ"הס  
 26,835.00 תוכרדמו םישיבכ ינוקית ,רפע תודובע 15 כ"הס  

      
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ר י ח מ ה (  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ       
      
תלבוה ,הקפסא .1 :ללוכ תורוניצ  תחנה      
הריפח ,רוזיפ ,ןוסחא ,הקירפ ,תורוניצה      
יוקינו רושי ,רטמ 5.2 קמועל דע הביצחו      
,לוח עצמ לע הלעתב החנה ,הלעתה תיתחת      
תיתחתל דע ימוקמ יולימ ,לוחב רוניצה תפיטע      
רובע( 'א גוס עצמ לש הכרדמ/שיבכ הנבמ      
םלושי תימוקמ עקרק םוקמב אבומ עצמ יולימ      
טרס ,מ"ס 02 לש תוקדוהמ תובכשב )דרפנב      
,מ"ס 05 בחורב הטסורינ יליית 2 םע ןומיס      
.2 .ףדוע רמוח תקחרהו םיווקה םוליצ ,יוטיח      
,םישורדה הדובעהו רזעה ירמוח לכ תקפסא      
יריחמב םילולכה םיכותירו םיחפס תוברל      
הדיחיה      
      
םימל הדלפ תרנצ      
      
2/1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.01.0010
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
,'מ 05.2 דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד      

    116.00   116.00     1.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
      
4/3" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.01.0020
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
,'מ 05.2 דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד      

    127.00   127.00     1.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
      
      

    243.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     010 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    243.00 מהעברה      
      
      
תפיטעו 1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.01.0030
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA ללוכ ,'מ 05.2 דע קמועב וירט וא  

    146.00   146.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
5.1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.01.0040
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
,'מ 05.2 דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד      

    158.00   158.00     1.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
      
תפיטעו 2" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.01.0050
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA ללוכ ,'מ 05.2 דע קמועב וירט וא  

    190.00   190.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
תפיטעו 3" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.01.0060
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA ללוכ ,'מ 05.2 דע קמועב וירט וא  

    277.00   277.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
מ"מ 52.3 .ד.ע 5.1" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0070
תלחשומ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

    158.00   158.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 05.2 דע קמועב רטמ   
      
םע מ"מ 56.3 .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0080
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

    190.00   190.00     1.00 .םיחפס ללוכ רטמ 05.2 דע קמועב חנומ רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0090
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

    266.00   266.00     1.00 .םיחפס ללוכ רטמ 05.2 דע קמועב רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0100
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

    298.00   298.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.2 דע קמועב רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0110
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

    329.00   329.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.2 דע קמועב רטמ   
      

  2,255.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     011 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,255.00 מהעברה      
      
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0120
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

    398.00   398.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.2 דע קמועב רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0130
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

    457.00   457.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.2 דע קמועב חנומ רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 21" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0140
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

    532.00   532.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.2 דע קמועב חנומ רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 41" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0150
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

    570.00   570.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.2 דע קמועב חנומ רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 61" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0160
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

    663.00   663.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.2 דע קמועב חנומ רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0170
חנומ ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      

    196.00   196.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.2 דע קמועב רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0180
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
ללוכ ,רטמ 05.2 דע קמועב חנומ )סוחד(      

    305.00   305.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0190
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
ללוכ ,רטמ 05.2 דע קמועב חנומ )סוחד(      

    354.00   354.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0200
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
ללוכ ,רטמ 05.2 דע קמועב חנומ )סוחד(      

    456.00   456.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
      

  6,186.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     012 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,186.00 מהעברה      
      
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0210
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
ללוכ ,רטמ 05.2 דע קמועב חנומ )סוחד(      

    537.00   537.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0220
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
ללוכ ,רטמ 05.2 דע קמועב חנומ )סוחד(      

    550.00   550.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 21" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0230
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
ללוכ ,רטמ 05.2 דע קמועב חנומ )סוחד(      

    564.00   564.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 41" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0240
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
ללוכ ,רטמ 05.2 דע קמועב חנומ )סוחד(      

    608.00   608.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 61" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0250
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
ללוכ ,רטמ 05.2 דע קמועב חנומ )סוחד(      

    699.00   699.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0260
תפיטע לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
הפיטע + תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ      
,רטמ5.2 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטב      

    266.00   266.00     1.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0270
תפיטע לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
הפיטע + תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ      
,רטמ 5.2 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטב      

    360.00   360.00     1.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0280
תפיטע לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
הפיטע + תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ      
,רטמ 5.2 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטב      

    418.00   418.00     1.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ רטמ   
      
      
      

 10,188.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     013 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,188.00 מהעברה      
      
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0290
תפיטע לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
הפיטע + תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ      
,רטמ 5.2 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטב      

    506.00   506.00     1.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0300
תפיטע לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
תפיטע + תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ      
,רטמ 5.2 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטב      

    555.00   555.00     1.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0310
לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע      
דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטב תפיטע      

    593.00   593.00     1.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ ,רטמ 5.2 רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 21" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0320
לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע      
דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטב תפיטע      

    677.00   677.00     1.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ ,רטמ 5.2 רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 41" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0330
לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע      
דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטב תפיטע      

    715.00   715.00     1.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ ,רטמ 5.2 רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 61" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0340
לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע      
דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטב תפיטע      

    806.00   806.00     1.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ ,רטמ 5.2 רטמ   
      
יופיצ םע 61/3" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0350
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

    360.00   360.00     1.00 .םיחפס ללוכ רטמ 5.2 דע קמועב רטמ   
      
      
      
      
      

 14,400.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     014 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,400.00 מהעברה      
      
      
יופיצ םע 61/3" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0360
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

    449.00   449.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ 5.2 דע קמועב רטמ   
      
יופיצ םע 61/3" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0370
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

    525.00   525.00     1.00 .םיחפס ללוכ רטמ 5.2 דע קמועב רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 01" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0380
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

    567.00   567.00     1.00 .םיחפס ללוכ רטמ 5.2 דע קמועב חנומ רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 21" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0390
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

    608.00   608.00     1.00 .םיחפס ללוכ רטמ 5.2 דע קמועב חנומ רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 41" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0400
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

    654.00   654.00     1.00 .םיחפס ללוכ רטמ 5.2 דע קמועב חנומ רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 61" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0410
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

    752.00   752.00     1.00 .םיחפס ללוכ רטמ 5.2 דע קמועב חנומ רטמ   
      
יופיצ םע 61/3" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0420
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
ללוכ ,רטמ 5.2 דע קמועב חנומ )סוחד(      

    392.00   392.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
יופיצ םע 61/3" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0430
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
ללוכ ,רטמ 5.2 דע קמועב חנומ )סוחד(      

    449.00   449.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
יופיצ םע 61/3" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0440
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
ללוכ ,רטמ 5.2 דע קמועב חנומ )סוחד(      

    525.00   525.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      

 19,321.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     015 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 19,321.00 מהעברה      
      
      
םע 61/3" .ד.ע 01" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0450
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
ללוכ ,רטמ 5.2 דע קמועב חנומ )סוחד(      

    548.00   548.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 21" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0460
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
ללוכ ,רטמ 5.2 דע קמועב חנומ )סוחד(      

    638.00   638.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 41" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0470
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
ללוכ ,רטמ 5.2 דע קמועב חנומ )סוחד(      

    686.00   686.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 61" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0480
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
ללוכ ,רטמ 5.2 דע קמועב חנומ )סוחד(      

    798.00   798.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
יופיצ םע 61/3" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0490
תפיטע לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
תפיטע + תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ      
,רטמ 5.2 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטב      

    443.00   443.00     1.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ רטמ   
      
יופיצ םע 61/3" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0500
תפיטע לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
תפיטע + תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ      
,רטמ 5.2 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטב      

    506.00   506.00     1.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ רטמ   
      
יופיצ םע 61/3" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0510
תפיטע לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
תפיטע + תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ      
,רטמ 5.2 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטב      

    550.00   550.00     1.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 01" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0520
לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע      
דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטב תפיטע      

    625.00   625.00     1.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ ,רטמ 5.2 רטמ   
      
      

 24,115.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     016 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 24,115.00 מהעברה      
      
      
םע 61/3" .ד.ע 21" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0530
לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע      
דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטב תפיטע      

    723.00   723.00     1.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ ,רטמ 5.2 רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 41" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0540
לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע      
דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטב תפיטע      

    776.00   776.00     1.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ ,רטמ 5.2 רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 61" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0550
לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע      
דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ ןוטב תפיטע      

    883.00   883.00     1.00 )CPA-4( םיחפס ללוכ ,רטמ 5.2 רטמ   
      
תנוולוגמ הדלפ תורונצמ 1" רטוקב םימ וק     57.01.0560
תלחושמ תינוציח קיטסלפ תפיטעו 04 לוידקס      
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      
םיחפס ללוכ ,תולש ללוכ ריק ג"ע יולג ןקתומ      

    114.00   114.00     1.00 .םירזיבאו רטמ   
      
04 לוידקס הדלפ תורונצמ 5.1" רטוקב םימ וק     57.01.0570
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
,תולש ללוכ ריק ג"ע יולג ןקתומ ע"ש וא וירט      

    146.00   146.00     1.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ רטמ   
      
04 לוידקס הדלפ תורונצמ 2" רטוקב םימ וק     57.01.0580
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
,תולש ללוכ ריק ג"ע יולג ןקתומ ע"ש וא וירט      

    202.00   202.00     1.00 .םירזיבאו םיחפס ללוכ רטמ   
      
23/5" .ד.ע הדלפ תורונצמ 3" רטוקב םימ וק     57.01.0590
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ םע      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
ללוכ ,םינדא ג"ע יולג ןקתומ ע"ש וא וירט      

    246.00   246.00     1.00 .םירזיבאו םיחפס רטמ   
      
      
      
      

 27,205.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     017 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 27,205.00 מהעברה      
      
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0600
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
ללוכ םינדא ג"ע יולג ןקתומ ע"ש וא וירט      

    285.00   285.00     1.00 .םירזיבאו םיחפס רטמ   
      
יופיצ םע 61/3" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0610
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
ללוכ םינדא ג"ע יולג ןקתומ ע"ש וא וירט      

    305.00   305.00     1.00 .םירזיבאו םיחפס רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0620
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
ללוכ ,םינדא ג"ע יולג ןקתומ ע"ש וא  וירט      

    323.00   323.00     1.00 .םירזיבאו םיחפס רטמ   
      
יופיצ םע 61/3" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0630
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
ללוכ ,םינדא ג"ע יולג ןקתומ ע"ש וא וירט      

    368.00   368.00     1.00 .םירזיבאו םיחפס רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0640
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
ללוכ ,םינדא ג"ע יולג ןקתומ ע"ש וא  וירט      

    354.00   354.00     1.00 .םירזיבאו םיחפס רטמ   
      
יופיצ םע 61/3" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0650
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
ללוכ ,םינדא ג"ע יולג ןקתומ ע"ש וא וירט      

    404.00   404.00     1.00 .םירזיבאו םיחפס רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 01" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0660
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
ללוכ ,םינדא ג"ע יולג ןקתומ ע"ש וא  וירט      

    331.00   331.00     1.00 .םירזיבאו םיחפס רטמ   
      
      
      
      

 29,575.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     018 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 29,575.00 מהעברה      
      
      
םע 61/3" .ד.ע 01" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0670
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
ללוכ ,םינדא ג"ע יולג ןקתומ ע"ש וא וירט      

    441.00   441.00     1.00 .םירזיבאו םיחפס רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 21" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0680
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
ללוכ ,םינדא ג"ע יולג ןקתומ ע"ש וא  וירט      

    456.00   456.00     1.00 .םירזיבאו םיחפס רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 21" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0690
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
ללוכ ,םינדא ג"ע יולג ןקתומ ע"ש וא וירט      

    532.00   532.00     1.00 .םירזיבאו םיחפס רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 41" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0700
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
ללוכ ,םינדא ג"ע יולג ןקתומ ע"ש וא  וירט      

    501.00   501.00     1.00 .םירזיבאו םיחפס רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 41" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0710
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
ללוכ ,םינדא ג"ע יולג ןקתומ ע"ש וא וירט      

    585.00   585.00     1.00 .םירזיבאו םיחפס רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 61" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0720
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
ללוכ ,םינדא ג"ע יולג ןקתומ ע"ש וא  וירט      

    587.00   587.00     1.00 .םירזיבאו םיחפס רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 61" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0730
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
ללוכ ,םינדא ג"ע יולג ןקתומ ע"ש וא וירט      

    676.00   676.00     1.00 .םירזיבאו םיחפס רטמ   
      
      
      
      

 33,353.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     019 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 33,353.00 מהעברה      
      
      
םע 61/3" .ד.ע 81" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0820
תלחושמ תיטסלפ הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ ,וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

  1,048.00 1,048.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 02" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0830
תלחושמ תיטסלפ הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ ,וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

  1,139.00 1,139.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 22" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0840
תלחושמ תיטסלפ הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ ,וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

  1,496.00 1,496.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 42" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0850
תלחושמ תיטסלפ הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ ,וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

  1,612.00 1,612.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 62" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0860
תלחושמ תיטסלפ הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ ,וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

  1,785.00 1,785.00     1.00 .רטמ 05.3 דע קמועב רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 82" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0870
תלחושמ תיטסלפ הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ ,וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

  2,129.00 2,129.00     1.00 .רטמ 05.3 דע קמועב רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 03" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0880
תלחושמ תיטסלפ הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ ,וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

  2,303.00 2,303.00     1.00 .רטמ 05.3 דע קמועב רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 81" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0890
ןוטב לש תינוציח הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      

  1,209.00 1,209.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 02" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0900
ןוטב לש תינוציח הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      

  1,296.00 1,296.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ רטמ   
      
      
      

 47,370.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     020 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 47,370.00 מהעברה      
      
      
םע 61/3" .ד.ע 22" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0910
ןוטב לש תינוציח הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      

  1,612.00 1,612.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 42" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0920
ןוטב לש תינוציח הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      

  1,726.00 1,726.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 62" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0930
ןוטב לש תינוציח הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      

  2,303.00 2,303.00     1.00 .רטמ 05.3 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 82" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0940
ןוטב לש תינוציח הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      

  2,589.00 2,589.00     1.00 .רטמ 05.3 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 03" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0950
ןוטב לש תינוציח הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      

  2,763.00 2,763.00     1.00 .רטמ 05.3 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 81" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0960
לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע      
05.2 דע קמועב )סוחד( ןירושמ ןוטב תפיטע      

  1,324.00 1,324.00     1.00 )CPA-4( רטמ רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 02" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0970
לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע      
05.2 דע קמועב )סוחד( ןירושמ ןוטב תפיטע      

  1,439.00 1,439.00     1.00 )CPA-4( רטמ רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 22" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0980
לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע      
05.2 דע קמועב )סוחד( ןירושמ ןוטב תפיטע      

  1,612.00 1,612.00     1.00 )CPA-4( רטמ רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 42" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0990
לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע      
05.2 דע קמועב )סוחד( ןירושמ ןוטב תפיטע      

  1,726.00 1,726.00     1.00 )CPA-4( רטמ רטמ   
      
      

 64,464.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     021 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 64,464.00 מהעברה      
      
      
םע 61/3" .ד.ע 62" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1000
לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע      
05.3 דע קמועב )סוחד( ןירושמ ןוטב תפיטע      

  2,303.00 2,303.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 82" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1010
לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע      
05.3 דע קמועב )סוחד( ןירושמ ןוטב תפיטע      

  2,589.00 2,589.00     1.00 )CPA-4( רטמ רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 03" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1020
לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע      
05.3 דע קמועב )סוחד( ןירושמ ןוטב תפיטע      

  2,763.00 2,763.00     1.00 )CPA-4( רטמ רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 81" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1030
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      

  1,035.00 1,035.00     1.00 .םינדא ג"ע יולג חנומ ע"ש וא וירט רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 02" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1040
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      

  1,151.00 1,151.00     1.00 .םינדא ג"ע יולג חנומ ע"ש וא וירט רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 22" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1050
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      

  1,328.00 1,328.00     1.00 .םינדא ג"ע יולג חנומ ע"ש וא וירט רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 42" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1060
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      

  1,439.00 1,439.00     1.00 .םינדא ג"ע יולג חנומ ע"ש וא וירט רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 62" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1070
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      

  1,612.00 1,612.00     1.00 .םינדא ג"ע יולג חנומ ע"ש וא וירט רטמ   
      
      
      

 78,684.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/09/2019
דף מס':     022 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 78,684.00 מהעברה      
      
      
םע 61/3" .ד.ע 82" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1080
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      

  1,901.00 1,901.00     1.00 .םינדא ג"ע יולג ןקתומ ע"ש וא וירט רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 03" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1090
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      

  2,072.00 2,072.00     1.00 .םינדא ג"ע יולג ןקתומ ע"ש וא וירט רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 81" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1100
תלחושמ תיטסלפ הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ ,וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

  1,265.00 1,265.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 02" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1110
תלחושמ תיטסלפ הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ ,וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

  1,439.00 1,439.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 22" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1120
תלחושמ תיטסלפ הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ ,וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

  1,612.00 1,612.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 42" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1130
תלחושמ תיטסלפ הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ ,וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

  1,785.00 1,785.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 62" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1140
תלחושמ תיטסלפ הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ ,וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

  1,956.00 1,956.00     1.00 .רטמ 05.3 דע קמועב רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 82" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1150
תלחושמ תיטסלפ הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ ,וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

  2,186.00 2,186.00     1.00 .רטמ 05.3 דע קמועב רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 03" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1160
תלחושמ תיטסלפ הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ ,וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

  2,533.00 2,533.00     1.00 .רטמ 05.3 דע קמועב רטמ   
      

 95,433.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/09/2019
דף מס':     023 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 95,433.00 מהעברה      
      
      
םע 23/5" .ד.ע 81" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1170
ןוטב לש תינוציח הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      

  1,265.00 1,265.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 02" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1180
ןוטב לש תינוציח הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      

  1,439.00 1,439.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 22" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1190
ןוטב לש תינוציח הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      

  1,612.00 1,612.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב חנומ  )סוחד( ןירושמ רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 42" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1200
ןוטב לש תינוציח הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      

  1,785.00 1,785.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 62" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1210
ןוטב לש תינוציח הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      

  1,956.00 1,956.00     1.00 .רטמ 05.3 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 82" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1220
ןוטב לש תינוציח הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      

  2,186.00 2,186.00     1.00 .רטמ 05.3 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 03" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1230
ןוטב לש תינוציח הפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      

  2,533.00 2,533.00     1.00 .רטמ 05.3 דע קמועב חנומ )סוחד( ןירושמ רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 81" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1240
לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע      
05.2 דע קמועב )סוחד( ןירושמ ןוטב תפיטע      

  1,382.00 1,382.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 02" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1250
לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע      
05.2 דע קמועב )סוחד( ןירושמ ןוטב תפיטע      

  1,553.00 1,553.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
      
      
      
      
      

111,144.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     024 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

111,144.00 מהעברה      
      
      
םע 23/5" .ד.ע 22" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1260
לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע      
05.2 דע קמועב )סוחד( ןירושמ ןוטב תפיטע      

  1,785.00 1,785.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 42" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1270
לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע      
05.2 דע קמועב )סוחד( ןירושמ ןוטב תפיטע      

  1,956.00 1,956.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 62" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1280
לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע      
05.3 דע קמועב )סוחד( ןירושמ ןוטב תפיטע      

  2,186.00 2,186.00     1.00 .רטמ רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 82" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1290
לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע      
05.3 דע קמועב )סוחד( ןירושמ ןוטב תפיטע      

  2,360.00 2,360.00     1.00 )CPA-4( רטמ רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 03" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1300
לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטע      
05.3 דע קמועב )סוחד( ןירושמ ןוטב תפיטע      

  2,589.00 2,589.00     1.00 )CPA-4( רטמ רטמ   
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 81" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1310
תלת תלחושמ תיטסלפ הפיטעו ןוטבמ ימינפ      
חנומ ,וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכיש      

  1,265.00 1,265.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב רטמ   
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 02" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1320
תלת תלחושמ תיטסלפ הפיטעו ןוטבמ ימינפ      
חנומ ,וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכיש      

  1,439.00 1,439.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב רטמ   
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 22" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1330
תלת תלחושמ תיטסלפ הפיטעו ןוטבמ ימינפ      
חנומ ,וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכיש      

  1,668.00 1,668.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב רטמ   
      

126,392.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../025 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/09/2019
דף מס':     025 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

126,392.00 מהעברה      
      
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 42" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1340
תלת תלחושמ תיטסלפ הפיטעו ןוטבמ ימינפ      
חנומ ,וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכיש      

  1,842.00 1,842.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב רטמ   
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 62" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1350
תלת תלחושמ תיטסלפ הפיטעו ןוטבמ ימינפ      
חנומ ,וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכיש      

  2,014.00 2,014.00     1.00 .רטמ 05.3 דע קמועב רטמ   
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 82" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1360
תלת תלחושמ תיטסלפ הפיטעו ןוטבמ ימינפ      
חנומ ,וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכיש      

  2,303.00 2,303.00     1.00 .רטמ 05.3 דע קמועב רטמ   
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 03" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1370
תלת תלחושמ תיטסלפ הפיטעו ןוטבמ ימינפ      
חנומ ,וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכיש      

  2,705.00 2,705.00     1.00 .רטמ 05.3 דע קמועב רטמ   
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 81" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1380
ןירושמ ןוטב לש תינוציח הפיטעו ןוטבמ ימינפ      

  1,382.00 1,382.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב חנומ )סוחד( רטמ   
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 02" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1390
ןירושמ ןוטב לש תינוציח הפיטעו ןוטבמ ימינפ      

  1,612.00 1,612.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב חנומ )סוחד( רטמ   
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 22" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1400
ןירושמ ןוטב לש תינוציח הפיטעו ןוטבמ ימינפ      

  1,842.00 1,842.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב חנומ )סוחד( רטמ   
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 42" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1410
ןירושמ ןוטב לש תינוציח הפיטעו ןוטבמ ימינפ      

  2,072.00 2,072.00     1.00 .רטמ 05.2 דע קמועב חנומ )סוחד( רטמ   
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 62" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1420
ןירושמ ןוטב לש תינוציח הפיטעו ןוטבמ ימינפ      

  2,303.00 2,303.00     1.00 .רטמ 05.3 דע קמועב חנומ )סוחד( רטמ   
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 82" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1430
ןירושמ ןוטב לש תינוציח הפיטעו ןוטבמ ימינפ      

  2,533.00 2,533.00     1.00 .רטמ 05.3 דע קמועב חנומ )סוחד( רטמ   
      
      

147,000.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../026 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     026 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

147,000.00 מהעברה      
      
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 03" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1440
ןירושמ ןוטב לש תינוציח הפיטעו ןוטבמ ימינפ      

  2,763.00 2,763.00     1.00 .רטמ 05.3 דע קמועב חנומ )סוחד( רטמ   
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 81" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1450
תפיטע לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
ןוטב תפיטע+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ      
רטמ 05.2 דע קמועב )סוחד( ןירושמ      

  1,439.00 1,439.00     1.00 (APC-4) רטמ   
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 02" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1460
תפיטע לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
ןוטב תפיטע+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ      
רטמ 05.2 דע קמועב )סוחד( ןירושמ      

  1,668.00 1,668.00     1.00 (APC-4) רטמ   
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 22" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1470
תפיטע לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
ןוטב תפיטע+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ      
רטמ 05.2 דע קמועב )סוחד( ןירושמ      

  1,901.00 1,901.00     1.00 (APC-4) רטמ   
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 42" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1480
תפיטע לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
ןוטב תפיטע+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ      
רטמ 05.2 דע קמועב )סוחד( ןירושמ      

  2,129.00 2,129.00     1.00 (APC-4) רטמ   
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 62" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1490
תפיטע לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
ןוטב תפיטע+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ      
רטמ 05.3 דע קמועב )סוחד( ןירושמ      

  2,360.00 2,360.00     1.00 (APC-4) רטמ   
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 82" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1500
תפיטע לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
ןוטב תפיטע+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ      

  2,589.00 2,589.00     1.00 .רטמ 05.3 דע קמועב )סוחד( ןירושמ רטמ   
      
יופיצ םע 4/1" .ד.ע 03" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.1510
תפיטע לש בלושמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
ןוטב תפיטע+ תיתבכש תלת תלחושמ קיטסלפ      

  2,821.00 2,821.00     1.00 .רטמ 05.3 דע קמועב )סוחד( ןירושמ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ תרנצ      

164,670.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../027 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     027 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

164,670.00 מהעברה      
      
      
23 רטוקב 01 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1530

     60.00    60.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
04 רטוקב 01 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1540

     70.00    70.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
05 רטוקב 01 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1550

     80.00    80.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
36 רטוקב 01 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1560

    110.00   110.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
57 רטוקב 01 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1570

    120.00   120.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
09 רטוקב 01 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1580

    145.00   145.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
011 רטוקב 01 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1590

    162.15   162.15     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
061 רטוקב 01 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1600

    306.00   306.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
002 רטוקב 01 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1610

    326.60   326.60     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
522 רטוקב 01 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1620

    407.10   407.10     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
082 רטוקב 01 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1630

    488.75   488.75     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
513 רטוקב 01 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1640

    601.45   601.45     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
004 רטוקב 01 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1650

    683.10   683.10     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
04 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1660

    116.15   116.15     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
05 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1670

    131.10   131.10     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      

168,477.40 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../028 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     028 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

168,477.40 מהעברה      
      
      
36 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1680

    142.60   142.60     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
57 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1690

    155.25   155.25     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
09 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1700

    189.75   189.75     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
011 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1710

    218.50   218.50     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
061 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1720

    318.55   318.55     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
002 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1730

    425.50   425.50     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
522 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1740

    509.45   509.45     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
082 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1750

    601.45   601.45     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
513 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1760

    623.30   623.30     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
553 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1770

    767.05   767.05     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
004 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1780

    908.50   908.50     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
054 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1790

  1,012.00 1,012.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
005 רטוקב 21 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1800

  1,368.50 1,368.50     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
52 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1810

     70.00    70.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
23 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1820

    103.00   103.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      

175,890.80 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../029 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     029 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

175,890.80 מהעברה      
      
      
04 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1830

    158.15   158.15     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
05 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1840

    173.10   173.10     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
36 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1850

    184.60   184.60     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
57 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1860

    197.25   197.25     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
09 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1870

    231.75   231.75     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
011 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1880

    260.50   260.50     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
061 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1890

    360.55   360.55     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
002 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1900

    467.50   467.50     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
522 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1910

    551.45   551.45     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
082 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1920

    643.45   643.45     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
513 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1930

    665.30   665.30     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
553 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1940

    809.05   809.05     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
004 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1950

    950.50   950.50     1.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
054 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1960

  1,054.00 1,054.00     1.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
005 רטוקב 51 גרד בלוצמ ןליתאילופ תרנצ     57.01.1970

  1,410.50 1,410.50     1.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      

184,008.45 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../030 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     030 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

184,008.45 מהעברה      
      
      
סולפ EP 001 תרנצ      
      
01 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.1990
ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 04 רטוקב      

     84.00    84.00     1.00 םיחפס רטמ   
      
01 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2000
ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 05 רטוקב      

    100.00   100.00     1.00 םיחפס רטמ   
      
01 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2010
ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 36 רטוקב      

    110.00   110.00     1.00 םיחפס רטמ   
      
01 גרד סולפ  EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2020
ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 57 רטוקב      

    120.00   120.00     1.00 םיחפס רטמ   
      
01 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2030
ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 09 רטוקב      

    130.00   130.00     1.00 םיחפס רטמ   
      
01 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2040
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 011 רטוקב      

    150.00   150.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
01 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2050
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 521 רטוקב      

    158.00   158.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
01 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2060
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 041 רטוקב      

    166.00   166.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
01 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2070
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 061 רטוקב      

    210.00   210.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
01 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2080
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 081 רטוקב      

    243.00   243.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
01 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2090
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 002 רטוקב      

    277.00   277.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
185,756.45 10.75 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1014-215   .../031 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     031 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

185,756.45 מהעברה      
      
      
01 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2100
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 522 רטוקב      

    330.00   330.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
01 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2110
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 052 רטוקב      

    393.00   393.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
01 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2120
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 082 רטוקב      

    460.00   460.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
רטוקב 01גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2130
ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 513      

    543.00   543.00     1.00 םיחפס רטמ   
      
רטוקב 01גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2140
ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 553      

    673.00   673.00     1.00 םיחפס רטמ   
      
רטוקב 01גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2150
ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 004      

    820.00   820.00     1.00 םיחפס רטמ   
      
01 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2160
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 054 רטוקב      

    990.00   990.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
01 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2170
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 005 רטוקב      

  1,190.00 1,190.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
01 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2180
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 065 רטוקב      

  1,400.00 1,400.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
01 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2190
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 036 רטוקב      

  1,740.00 1,740.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
01 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2200
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 017 רטוקב      

  2,170.00 2,170.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
      

196,465.45 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../032 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     032 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

196,465.45 מהעברה      
      
      
01 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2210
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 008 רטוקב      

  2,970.00 2,970.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
01 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2220
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 009 רטוקב      

  3,130.00 3,130.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
5.21 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2230
ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 36 רטוקב      

    130.00   130.00     1.00 םיחפס רטמ   
      
5.21 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2240
ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 57 רטוקב      

    140.00   140.00     1.00 םיחפס רטמ   
      
5.21 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2250
ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 09 רטוקב      

    156.00   156.00     1.00 םיחפס רטמ   
      
5.21 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2260
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 011 רטוקב      

    180.00   180.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
5.21 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2270
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 041 רטוקב      

    200.00   200.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
5.21 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2280
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 061 רטוקב      

    252.00   252.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
5.21 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2290
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 081 רטוקב      

    292.00   292.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
5.21 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2300
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 002 רטוקב      

    332.00   332.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
5.21 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2310
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 522 רטוקב      

    396.00   396.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
      

204,643.45 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../033 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     033 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

204,643.45 מהעברה      
      
      
5.21 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2320
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 052 רטוקב      

    472.00   472.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
5.21 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2330
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 082 רטוקב      

    497.00   497.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
5.21 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2340
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 513 רטוקב      

    587.00   587.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
5.21 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2350
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 553 רטוקב      

    727.00   727.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
5.21 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2360
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 004 רטוקב      

    885.00   885.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
5.21 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2370
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 054 רטוקב      

  1,070.00 1,070.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
5.21 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2380
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 005 רטוקב      

  1,285.00 1,285.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
5.21 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2390
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 065 רטוקב      

  1,512.00 1,512.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
5.21 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2400
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 036 רטוקב      

  1,880.00 1,880.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
5.21 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2410
,'מ 0.3 דע קמועב תחנומ מ"מ 017 רטוקב      

  2,344.00 2,344.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
5.21 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2420
,'מ 0.3 דע קמועב תחנומ מ"מ 008 רטוקב      

  3,208.00 3,208.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
      

219,110.45 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../034 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     034 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

219,110.45 מהעברה      
      
      
5.21 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2430
,'מ 0.3 דע קמועב תחנומ מ"מ 009 רטוקב      

  3,380.00 3,380.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2440
ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 61 רטוקב      

     50.00    50.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2450
ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 02 רטוקב      

     59.00    59.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2460
ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 52 רטוקב      

     72.00    72.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2470
ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 23 רטוקב      

     85.00    85.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2480
ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 04 רטוקב      

     98.00    98.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2490
ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 05 רטוקב      

    105.00   105.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2500
ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 36 רטוקב      

    115.00   115.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2510
ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 57 רטוקב      

    133.00   133.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2520
ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 09 רטוקב      

    156.00   156.00     1.00 .םיחפס רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2530
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 011 רטוקב      

    180.00   180.00     1.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
      
      

223,543.45 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../035 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     035 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

223,543.45 מהעברה      
      
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2540
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 041 רטוקב      

    220.00   220.00     1.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2550
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 061 רטוקב      

    258.00   258.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2560
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 081 רטוקב      

    305.00   305.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2570
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 002 רטוקב      

    353.00   353.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2580
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 522 רטוקב      

    422.00   422.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2590
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 052 רטוקב      

    540.00   540.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2600
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 082 רטוקב      

    635.00   635.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2610
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 513 רטוקב      

    680.00   680.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2620
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 553 רטוקב      

    870.00   870.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2630
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 004 רטוקב      

    930.00   930.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2640
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 054 רטוקב      

  1,380.00 1,380.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
      

230,136.45 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../036 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     036 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

230,136.45 מהעברה      
      
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2650
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 005 רטוקב      

  1,670.00 1,670.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2660
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 065 רטוקב      

  2,050.00 2,050.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2670
,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ 036 רטוקב      

  2,530.00 2,530.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2680
,'מ 0.3 דע קמועב תחנומ מ"מ 017 רטוקב      

  2,813.00 2,813.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2690
,'מ 0.3 דע קמועב תחנומ מ"מ 008 רטוקב      

  3,100.00 3,100.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
61 גרד סולפ EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.2700
,'מ 0.3 דע קמועב תחנומ מ"מ 009 רטוקב      

  3,400.00 3,400.00     1.00 םיחפס ללוכ רטמ   
      
םימייק םיווקל תוירבחתה      
      
הריפחה תודובע לכ תא ללוכ םימה יווק רוביח      
,וקה זוקינו המירזה תקספה ,םייקה וקה יוליגל      
תועצמאב םייקה וקל רוביח      
תוברל ,רטוק יבר/םירסרד/םיקבח/ךותיר      
םירזיבאהו תנקתהו הקפסא ,תודובעה      
בצמה תרזחהו םלשומ רוביח .םישרדנה      
ליעפה וקה רטוק יפל עבקי ריחמה .ותומדקל      
      
םירמוחמ םייקל שדח  וק רוביח רובע תפסות     57.01.2730

    243.00   243.00     1.00 'פמוק .םיחפס ללוכ ,2" דע םירטקב םינוש  
      
םירמוחמ םייקל שדח וק רוביח רובע תפסות     57.01.2740

    607.00   607.00     1.00 'פמוק .םיחפס ללוכ ,3"-4" םירטקב םינוש  
      
םירמוחמ םייקל שדח וק רוביח רובע תפסות     57.01.2750

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .םיחפס ללוכ ,6"-8" םירטקב םינוש  
      
םירמוחמ םייקל שדח וק רוביח רובע תפסות     57.01.2760

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .םיחפס ללוכ ,01"-21" םירטקב םינוש  
249,549.45 10.75 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1014-215   .../037 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     037 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

249,549.45 מהעברה      
      
      
םירמוחמ םייקל שדח וק רוביח רובע תפסות     57.01.2770

  2,000.00 2,000.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,41"-61" םירטקב םינוש 'חי   
      
םירמוחמ םייקל שדח וק רוביח רובע תפסות     57.01.2780

  2,500.00 2,500.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,81"-02" םירטקב םינוש 'חי   
      
םירמוחמ םייקל שדח וק רוביח רובע תפסות     57.01.2790

  2,800.00 2,800.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,22"-42" םירטקב םינוש 'חי   
      
םירמוחמ םייקל שדח וק רוביח רובע תפסות     57.01.2800

  3,200.00 3,200.00     1.00 .םיחפס ללוכ ,62"-82" םירטקב םינוש 'חי   
      
םירמוחמ םייקל שדח וק רוביח רובע תפסות     57.01.2810

  4,000.00 4,000.00     1.00 .םיחפס ללוכ ''63-03" םירטקב םינוש 'חי   
      
הקפסא -מ"מ 09 דע לש רטוקב  ינמז וק תחנה     57.01.2820
ןליתאילופמ וא ןבלוגמ ינמז םימ וק לש החנהו      
םוקמב יולת וא ןומט וא עקרקה ינפ לע      
תורצח ,םייטרפ םישרגמ ,הכרדמב ( שרדייש      
םיווקל ורוביח ,םימה זוקינו תקספה ללוכ ) 'וכו      
םירזיבאה לכ תבכרהו םקוריפ י"ע םימייקה      
וקה קוריפו םיתבה ירוביח תמלשהל םישורדה      
וראשי תורונצה לכ.חטשהמ וקוליסו ינמזה      
עוציב .הדובעה רמג רחאל ןלבקה לש ושוכר      
חקפמה לש שארמ רושיאב הנתומ תודובעה      

     49.00    49.00     1.00 .בתכב ןנכתמהו רטמ   
      
םימ יווק ריחמל תותחפה /תופסות      
      
םירטקב שדח םימ וק רוביח יפיעסמ התחפה     57.01.2840
וקה רשאכ ,םייק וקל ) מ"מ 061-36( 2'' - 6''      
יוליג תודובע עצבל שרדנ אלו יולג םייקה      

   -300.00  -300.00     1.00 'פמוק .הריפחו  
      
םירטקב שדח םימ וק רוביח יפיעסמ התחפה     57.01.2850
רשאכ ,םייק וקל ) מ"מ 005-002( 8'' - 81''      
יוליג תודובע עצבל שרדנ אלו יולג םייקה וקה      

   -500.00  -500.00     1.00 'פמוק .הריפחו  
      
רטוקב והשלכ גוסמ תורוניצ יפיעסל תפסות     57.01.2860
.ףוצרו השק עלסב הביצח רובע 03"-81"      

                      1.00 )הדיחיה ריחמב לולכ( רטמ   
      
והשלכ גוסמ םימ וק תנמטה רובע תפסות     57.01.2870

     67.00    67.00     1.00 .םיפסונ רטמ 5.0 לכ רובע 81"-2" רטוקב רטמ   
263,365.45 10.75 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1014-215   .../038 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     038 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

263,365.45 מהעברה      
      
      
והשלכ גוסמ םימ וק תנמטה רובע תפסות     57.01.2880

     75.00    75.00     1.00 .םיפסונ רטמ 5.0 לכ רובע ,42"-62" רטוקב רטמ   
      
והשלכ גוסמ םימ וק תנמטה רובע תפסות     57.01.2890

     81.00    81.00     1.00 .םיפסונ רטמ 5.0 לכ רובע ,82"-03" רטוקב רטמ   
      
רובע 3" רטוקב הדלפ רוניצ ריחמל תפסות     57.01.2900

     21.00    21.00     1.00 23/5" םוקמב 61/3" ןפוד יבוע רטמ   
      
רובע 4" רטוקב הדלפ רוניצ ריחמל תפסות     57.01.2910

     37.00    37.00     1.00 61/3" םוקמב 4/1" ןפוד יבוע רטמ   
      
רובע 6" רטוקב הדלפ רוניצ ריחמל תפסות     57.01.2920

     59.00    59.00     1.00 61/3" םוקמב 4/1" ןפוד יבוע רטמ   
      
רובע 8" רטוקב הדלפ רוניצ ריחמל תפסות     57.01.2930

     92.00    92.00     1.00 61/3" םוקמב 4/1" ןפוד יבוע רטמ   
      
רובע 01" רטוקב  הדלפ רוניצ ריחמל תפסות     57.01.2940

    151.00   151.00     1.00 61/3" םוקמב 4/1" ןפוד יבוע רטמ   
      
רובע 21" רטוקב הדלפ רוניצ ריחמל תפסות     57.01.2950

    275.00   275.00     1.00 61/3" םוקמב 4/1" ןפוד יבוע רטמ   
      
רובע 41" רטוקב הדלפ רוניצ ריחמל תפסות     57.01.2960

    451.00   451.00     1.00 61/3" םוקמב 4/1" ןפוד יבוע רטמ   
      
רובע 61" רטוקב הדלפ רוניצ ריחמל תפסות     57.01.2970

    740.00   740.00     1.00 61/3" םוקמב 4/1" ןפוד יבוע רטמ   
      
םימיק םיווק קותינ      
      
תועצמאב אוהשלכ רמוחמ םייק םימ וק קותינ     57.01.2990
תרזחהו הריפח , וקה רותיא רוויע ןגוא + ןגוא      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק 2"-3" רטוקב ותומדקל חטשה בצמה  
      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק 8"-4" רטוקב ל"נכ 57.01.3000
      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק 41"-01" רטוקב ל"נכ 57.01.3010
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק 02"-61" רטוקב ל"נכ 57.01.3020
      

  1,900.00 1,900.00     1.00 'פמוק 42"-22" רטוקב ל"נכ 57.01.3030
      

  2,450.00 2,450.00     1.00 'פמוק 82"-62" רטוקב ל"נכ 57.01.3040
272,797.45 10.75 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1014-215   .../039 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     039 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

272,797.45 מהעברה      
      
      

  3,050.00 3,050.00     1.00 'פמוק 03" רטוקב ל"נכ 57.01.3050
      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק 23" רטוקב ל"נכ 57.01.3060
279,847.45 )םיחפס ללוכ ריחמה(  םימ תקפסא יווק 10.75 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  י ק ו ר פ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
םימ - םיקותינו םיקורפ      
      
דבלב ינוסכלא ףוגמ שאר תנקתהו קוריפ     57.02.0010

    100.00   100.00     1.00 3" דע לש רטוקב 'חי   
      
וקוליסו 2" דע רטוקב והשלכ גוסמ ףוגמ קורפ     57.02.0020

    166.00   166.00     1.00 .ןימזמה ןסחמל ותלבוה וא 'חי   
      
8"-3" ןיב רטוקב רפרפ וא זירט ףוגמ קורפ     57.02.0030

    441.00   441.00     1.00 .ןימזמה ןסחמל ותלבוה וא וקוליסו 'חי   
      
41"-01" ןיב רטוקב רפרפ וא זירט ףוגמ קורפ     57.02.0040

    882.00   882.00     1.00 .ןימזמה ןסחמל ותלבוה וא וקוליסו 'חי   
      
02"-61" ןיב רטוקב רפרפ וא זירט ףוגמ קורפ     57.02.0050

  1,213.00 1,213.00     1.00 .ןימזמה ןסחמל ותלבוה וא וקוליסו 'חי   
      
22"-42" ןיב רטוקב רפרפ וא זירט ףוגמ קורפ     57.02.0060

  2,000.00 2,000.00     1.00 .ןימזמה ןסחמל ותלבוה וא וקוליסו 'חי   
      
62"-03" ןיב רטוקב רפרפ וא זירט ףוגמ קורפ     57.02.0070

  3,000.00 3,000.00     1.00 .ןימזמה ןסחמל ותלבוה וא וקוליסו 'חי   
      
דמ תוברל 2" דע רטוקב הדידמ תכרעמ קוריפ     57.02.0080
תרבעה וא הקוליסו םירזיבאו תרנצ , םימ      

    243.00   243.00     1.00 'פמוק תושרה ינסחמל הקלחב וא התומלשב  
      
תמייק הדידמ תכרעמ לש הקתעהו קוריפ     57.02.0090
םיחפס ,תרנצ , םימ דמ תוברל 2" דע רטוקב      
שדחה המוקמב התומלשב התנקתהו םירזיבאו      
יעטק תפלחה ללוכ ,חקפמה תוארוהל םאתהב      
.חקפמה לש ותעד לוקיש יפל םיחפסו תרנצ      
ללוכ ,ןשיה ףקזה קוליסו קוריפ ללוכ ריחמה      

    485.00   485.00     1.00 'פמוק .תיבל רבחתמה םימ וקלו ןיזמ םימ וקל רוביח  
      
2" דע רטוקב הדידמ תכרעמ קוריפל תפסות     57.02.0100

     83.00    83.00     1.00 'פמוק )היכונח( .ףסונ ףנע לכ קוריפ לכ רובע  
  8,613.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1014-215   .../040 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     040 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,613.00 מהעברה      
      
      
תוברל 2" לעמ רטוקב הדידמ תכרעמ קוריפ     57.02.0110
תרבעה וא הקוליסו םירזיבאו תרנצ , םימ דמ      

    386.00   386.00     1.00 'פמוק תושרה ינסחמל הקלחב וא התומלשב  
      
תמייק הדידמ תכרעמ לש הקתעהו קוריפ     57.02.0120
, תרנצ , םימ דמ תוברל 2" לעמ רטוקב      
התומלשב התנקתהו םירזיבאו םיחפס      
,חקפמה תוארוהל םאתהב שדחה המוקמב      
לוקיש יפל םיחפסו תרנצ יעטק תפלחה ללוכ      
קוליסו קוריפ ללוכ ריחמה .חקפמה לש ותעד      

    772.00   772.00     1.00 'פמוק ןשיה ףקזה  
      

    992.00   992.00     1.00 'פמוק שדחמ ותנקתהו רטוק לכב םייק טנרדיה קוריפ 57.02.0130
      
וא וקוליסו רטוק לכב םייק טנרדיה  קוריפ     57.02.0140

    386.00   386.00     1.00 'פמוק ןימזמה ןסחמל ותלבוה  
      
והשלכ גוסמ תמייק םימ תרנצ קורפו יוליג     57.02.0150

     27.00    27.00     1.00 .רשואמ רתאל הקוליסו 2" דע םירטקב רטמ   
      
והשלכ גוסמ תמייק םימ תרנצ קורפו יוליג     57.02.0160

     34.00    34.00     1.00 .רשואמ רתאל הקוליסו 4"-3" םירטקב רטמ   
      
והשלכ גוסמ תמייק םימ תרנצ קורפו יוליג     57.02.0170

     53.00    53.00     1.00 .רשואמ רתאל הקוליסו 21"-6" םירטקב רטמ   
      
והשלכ גוסמ תמייק םימ תרנצ קורפו יוליג     57.02.0180

     71.00    71.00     1.00 .רשואמ רתאל הקוליסו 61"-41" םירטקב רטמ   
      
והשלכ גוסמ תמייק םימ תרנצ קורפו יוליג     57.02.0190

    122.00   122.00     1.00 .רשואמ רתאל הקוליסו 03"-81" םירטקב רטמ   
      
לכב )םימ ירזיבא את/החוש( הרקב את קורפ     57.02.0200
המדאב יולימ ללוכ ,'מ 5.2 לש קמוע דע רטוק      
חטשה תרזחהו קודיה םיעצמו תרחבומ      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק ותומדקל  
 11,856.00 םירזיבאו תרנצ יקורפ 20.75 כ"הס  

      
,ם י ל ו ו ר ש  ,ן כ ר צ  י ר ו ב י ח  30.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו ש י נ       
      
,הלבוה םיללוכ םיפיעסה לש הדיחיה יריחמ      
הנקתהו הקפסא      
      

30.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 1014-215   .../041 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     041 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תפסות ןתנית אל םיתב ירוביחו תונכה עוציבב      
הביצחו םייטרפ תורצחל הסינכ רובע םולשת      
םיכרכה םיישקה לכו  תומוחו תורדג ירבעמ      
רוביחה לש םלשומ עוציבב      
      
יושע ,םימ יווק ןומיסל 3" רטוקב ןומיס דומע     57.03.0010
ןיגורסל ןבל לוחכב עובצ תנוולוגמ הדלפמ      
מ"ס 03/03/03 ןוטב דוסי ללוכ ,רטמ 1 הבוגב      
םוינימולא תקיצימ דועיי בותיכ ללוכ טלשו      

    301.00   301.00     1.00 תינקית 'חי   
      
םינומ תאירקל הנכהכ ןליתאילופ לוורש     57.03.0020
ליבקמב חנומ מ"מ 05 רטוקב ,תינורטקלא      

     44.00    44.00     1.00 .תפתושמ הלעתב םימה תרנצל רטמ   
      
3 ללוכ 1" דע רטוקב דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.03.0030
תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ םע הדלפמ רוניצ 'מ      
,קקפו )ףוגמ טעמל( םירזיבא ,םירבחמ ,וירט      

    607.00   607.00     1.00 .ישאר רוניצל רוביחו 'חי   
      
ללוכ 5.1" דע רטוקב דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.03.0040
תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ םע הדלפמ רוניצ 'מ 3      
,קקפו )ףוגמ טעמל( םירזיבא ,םירבחמ ,וירט      

    827.00   827.00     1.00 .ישאר רוניצל רוביחו 'חי   
      
'מ 3  ללוכ 2" רטוקב דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.03.0050
תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ םע הדלפמ רוניצ      
,קקפו )ףוגמ טעמל( םירזיבא ,םירבחמ ,וירט      

  1,048.00 1,048.00     1.00 .ישאר רוניצל רוביחו 'חי   
      
'מ 3  ללוכ 3" רטוקב דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.03.0060
תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ םע הדלפמ רוניצ      
,קקפו )ףוגמ טעמל( םירזיבא ,םירבחמ ,וירט      

  1,323.00 1,323.00     1.00 .ישאר רוניצל רוביחו 'חי   
      
'מ 3 ללוכ 4" רטוקב דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.03.0070
תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ םע הדלפמ רוניצ      
,קקפו )ףוגמ טעמל( םירזיבא ,םירבחמ ,וירט      

  1,379.00 1,379.00     1.00 .ישאר רוניצל רוביחו 'חי   
      
'מ 3 ללוכ 6" רטוקב דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.03.0080
תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ םע הדלפמ רוניצ      
,קקפו )ףוגמ טעמל( םירזיבא ,םירבחמ ,וירט      

  1,764.00 1,764.00     1.00 .ישאר רוניצל רוביחו 'חי   
      

  7,293.00 30.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../042 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     042 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,293.00 מהעברה      
      
      
ללוכ 5.1" דע רטוקב לופכ יתיב רוביחל הנכה     57.03.0090
תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ הדלפמ רוניצ 'מ 3      
,םיקקפ ,)ףוגמ טעמל( םירזיבא ,םירבחמ ,וירט      

  1,213.00 1,213.00     1.00 .ישאר רוניצל רוביחו 'חי   
      
'מ 3  ללוכ 2" רטוקב לופכ יתיב רוביחל הנכה     57.03.0100
,וירט תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ הדלפמ רוניצ      
,םיקקפ 2-ו )ףוגמ טעמל( םירזיבא ,םירבחמ      

  1,379.00 1,379.00     1.00 .ישאר רוניצל רוביחו 'חי   
      
'מ 3  ללוכ 3" רטוקב לופכ יתיב רוביחל הנכה     57.03.0110
,וירט תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ הדלפמ רוניצ      
,םיקקפ ,)ףוגמ טעמל( םירזיבא ,םירבחמ      

  1,820.00 1,820.00     1.00 .ישאר רוניצל רוביחו 'חי   
      
'מ 3 ללוכ 4" רטוקב לופכ יתיב רוביחל הנכה     57.03.0120
,וירט תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ הדלפמ רוניצ      
,םיקקפ, )ףוגמ טעמל( םירזיבא ,םירבחמ      

  1,985.00 1,985.00     1.00 .ישאר רוניצל רוביחו 'חי   
      
'מ 3  ללוכ 6" רטוקב לופכ יתיב רוביחל הנכה     57.03.0130
,וירט תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ הדלפמ רוניצ      
,םיקקפ ,)ףוגמ טעמל( םירזיבא ,םירבחמ      

  2,100.00 2,100.00     1.00 .ישאר רוניצל רוביחו 'חי   
      
2 ,םימ דמ תוברל 4/3" רטוקב יתיב םימ רובח     57.03.0140
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 4/3" םיזרב      
ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל,ףוגמ ללוכ(      
וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל רובח      

  1,654.00 1,654.00     1.00 .הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע יתיבה םימה 'חי   
      
2 ,םימ דמ תוברל 1" רטוקב יתיב םימ רובח     57.03.0150
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 1" םיזרב      
ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל,ףוגמ ללוכ(      
וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל רובח      

  1,874.00 1,874.00     1.00 .הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע יתיבה םימה 'חי   
      
לכל( תוברל 1" רטוקב לופכ יתיב םימ רובח     57.03.0160
םילפינ םירבעמ 1" םיזרב 2 ,םימ דמ )רוביח      
תקפסה ללוכ אל,ףוגמ ללוכ( 'וכו דרוקר ,םיכרב      
'מ 3 דע ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ      
"רשג"ו 'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו      

  2,205.00 2,205.00     1.00 .הקראה 'חי   
      
      

 21,523.00 30.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../043 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
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11/09/2019
דף מס':     043 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,523.00 מהעברה      
      
      
2 ,םימ דמ תוברל 5.1" רטוקב יתיב םימ רובח     57.03.0170
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 5.1" םיזרב      
,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל,םיפוגמ ינש ללוכ(      
רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל רובח ללוכ      

  2,315.00 2,315.00     1.00 .הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע יתיבה םימה וקל 'חי   
      
לכל( תוברל 5.1" רטוקב לופכ יתיב םימ רובח     57.03.0180
םילפינ םירבעמ 5.1" םיזרב 2 ,םימ דמ )רוביח      
ללוכ אל,םיפוגמ ינש ללוכ( 'וכו דרוקר ,םיכרב      
ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה      
'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע      

  2,977.00 2,977.00     1.00 .הקראה "רשג"ו 'חי   
      
2 ,םימ דמ תוברל 2" רטוקב יתיב םימ רובח     57.03.0190
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 2" םיזרב      
,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל,םיפוגמ ינש ללוכ(      
רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל רובח ללוכ      

  2,812.00 2,812.00     1.00 .הקראה ,רשג"ו 'מ 3 דע יתיבה םימה וקל 'חי   
      
לכל( תוברל 2" רטוקב לופכ יתיב םימ רובח     57.03.0200
םילפינ םירבעמ 2" םיזרב 2 ,םימ דמ )רוביח      
ללוכ אל,םיפוגמ ינש ללוכ( 'וכו דרוקר ,םיכרב      
ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה      
'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע      

  3,969.00 3,969.00     1.00 .הקראה ,רשג"ו 'חי   
      
2 ,םימ דמ תוברל 3" רטוקב יתיב םימ רובח     57.03.0210
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 3" םיזרב      
,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל,םיפוגמ ינש ללוכ(      
רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל רובח ללוכ      

  5,513.00 5,513.00     1.00 .הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע יתיבה םימה וקל 'חי   
      
לכל( תוברל 3" רטוקב לופכ יתיב םימ רובח     57.03.0220
םילפינ םירבעמ 3" םיזרב 2 ,םימ דמ )רוביח      
ללוכ אל,םיפוגמ ינש ללוכ( 'וכו דרוקר ,םיכרב      
ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה      
'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע      

  9,923.00 9,923.00     1.00 .הקראה "רשג"ו 'חי   
      
2 ,םימ דמ תוברל 4" רטוקב יתיב םימ רובח     57.03.0230
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 4" םיזרב      
,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל,םיפוגמ ינש ללוכ(      
רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל רובח ללוכ      

  7,718.00 7,718.00     1.00 .הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע יתיבה םימה וקל 'חי   
      

 56,750.00 30.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../044 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
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11/09/2019
דף מס':     044 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 56,750.00 מהעברה      
      
      
לכל( תוברל 4" רטוקב לופכ יתיב םימ רובח     57.03.0240
םילפינ םירבעמ 3" םיזרב 2 ,םימ דמ )רוביח      
ללוכ אל,םיפוגמ ינש ללוכ( 'וכו דרוקר ,םיכרב      
ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה      
'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע      

 13,230.00 13,230.00     1.00 .הקראה "רשג"ו 'חי   
      
2 ,םימ דמ תוברל 6" רטוקב יתיב םימ רובח     57.03.0250
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 4" םיזרב      
,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל,םיפוגמ ינש ללוכ(      
רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל רובח ללוכ      

 15,238.00 15,238.00     1.00 .הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע יתיבה םימה וקל 'חי   
      
לכל( תוברל 6" רטוקב לופכ יתיב םימ רובח     57.03.0260
םילפינ םירבעמ 4" םיזרב 2 ,םימ דמ )רוביח      
ללוכ אל,םיפוגמ ינש ללוכ( 'וכו דרוקר ,םיכרב      
ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה      
'מ 3 דע יתיבה םימה וקל רובח ןכו 'מ 3 דע      

 17,350.00 17,350.00     1.00 .הקראה "רשג"ו 'חי   
      
תוברל ,2" דע תמייק הדידמ תכרעמל רוביח     57.03.0270

    154.00   154.00     1.00 .םינשי תרנצ יעטק קוליסו קותינ 'חי   
      
תוברל ,2" לעמ תמייק הדידמ תכרעמל רוביח     57.03.0280

    441.00   441.00     1.00 .םינשי תרנצ יעטק קוליסו קותינ 'חי   
      
4/3" רטוקב יתיב םימ רובח ריחממ התחפה     57.03.0290

   -108.00  -108.00     1.00 .דבלב דחא ףוגמ רובע 'חי   
      
1" רטוקב יתיב םימ רובח ריחממ התחפה     57.03.0300

   -196.00  -196.00     1.00 .דבלב דחא ףוגמ רובע 'חי   
      
5.1" רטוקב יתיב םימ רובח ריחממ התחפה     57.03.0310

   -296.00  -296.00     1.00 .דבלב דחא ףוגמ רובע 'חי   
      
2" רטוקב יתיב םימ רובח ריחממ התחפה     57.03.0320

   -412.00  -412.00     1.00 .דבלב דחא ףוגמ רובע 'חי   
      
לכ רובע 4/3" רטוקב יתיב םימ רובחל תפסות     57.03.0330

    309.00   309.00     1.00 .)היכונח( 4/3" רטוקב ףסונ ףנע 'חי   
      
לכ רובע 1" רטוקב יתיב םימ רובחל תפסות     57.03.0340

    386.00   386.00     1.00 .)היכונח( 1" רטוקב ףסונ ףנע 'חי   
      
      

102,846.00 30.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../045 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
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11/09/2019
דף מס':     045 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

102,846.00 מהעברה      
      
      
לכ רובע 5.1" רטוקב יתיב םימ רובחל תפסות     57.03.0350

    607.00   607.00     1.00 .)היכונח( 5.1" רטוקב ףסונ ףנע 'חי   
      
לכ רובע 2" רטוקב יתיב םימ רובחל תפסות     57.03.0360

  1,048.00 1,048.00     1.00 .)היכונח( 2" רטוקב ףסונ ףנע 'חי   
      
תנקתה רובע יתיב םימ רוביח ריחמל תפסות     57.03.0370
ףוגמו םימה דמ ןיב 1" רטוקב רזוח-לא םותסש      

    221.00   221.00     1.00 .האיציה 'חי   
      
תושינ      
      
לכב ןכרצ רוביחל רדג/ריקב ןוטבמ השינ תיינב     57.03.0390

  1,000.00 1,000.00     1.00 )תותלד אלל ( לדוג 'חי   
      
ללוכ העובצ תכתממ השינ תנקתהו הקפסא     57.03.0400

  1,350.00 1,350.00     1.00 רטמ 1.1 דע ךרואב םימ ןכרצ רוביחל ,תלד 'חי   
      
ללוכ העובצ תכתממ השינ תנקתהו הקפסא     57.03.0410

  1,500.00 1,500.00     1.00 רטמ 4.1 דע ךרואב םימ ןכרצ רוביחל ,תלד 'חי   
      
םיצויח      
      
רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( גרבותמ ץויח רבחמ     57.03.0430

    291.00   291.00     1.00 "1-"3/4. 'חי   
      
רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( גרבותמ ץויח רבחמ     57.03.0440

    437.00   437.00     1.00 "1.5. 'חי   
      
רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( גרבותמ ץויח רבחמ     57.03.0450

    652.00   652.00     1.00 "2. 'חי   
      

    869.00   869.00     1.00 .3" רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( ןגואמ ץויח רבחמ 'חי  57.03.0460
      

  1,012.00 1,012.00     1.00 .4" רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( ןגואמ ץויח רבחמ 'חי  57.03.0470
      

  1,391.00 1,391.00     1.00 .6" רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( ןגואמ ץויח רבחמ 'חי  57.03.0480
      

  1,645.00 1,645.00     1.00 .8" רטוקב ,)ירטקלאיד ץייח( ןגואמ ץויח רבחמ 'חי  57.03.0490
      
םידמל      
      
      
      
      

114,869.00 30.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../046 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     046 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

114,869.00 מהעברה      
      
      
םיליע םילמגו םיעקרק תת םידמל עוציב לע      
תפסות ןתנית אל 4'' מ םינטקה םירטקב      
'וכו  םימותסש , םיפוגמ( םירזיבא .םולשת      
)דרפנב  ומלושי      
      
תויווז 6-4 ,תרנצ יעטק ללוכ  דמל / "למג" טרפ     57.03.0520
אלל( תועיבצו םיכותיר ללוכ ,תולעמ 09      

  1,100.00 1,100.00     1.00 לוכ .4" רטוקב ,)םירזיבא 'חי   
      
6-4 ,תרנצ יעטק ללוכ יליע דמל / "למג" טרפ     57.03.0530
אלל( תועיבצו םיכותיר ללוכ ,תולעמ 09 תויווז      

  1,400.00 1,400.00     1.00 .6" רטוקב ,)םירזיבא 'חי   
      
תויווז 6-4 ,תרנצ יעטק ללוכ  דמל / "למג" טרפ     57.03.0540
אלל( תועיבצו םיכותיר ללוכ ,תולעמ 09      

  2,200.00 2,200.00     1.00 .8" רטוקב ,)םירזיבא 'חי   
      
הפיטעו יופצ םע 21-01" רטוקב למג /"דמל"     57.03.0550
54 תויווז יתשמ בכרומ ,םילושכמ תפיקעל      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק תרנצ עטקו תולעמ  
      
הקראה      
      
ר"ממ 61 ךתחב תשוחנ טוחמ הקראה לבכ     57.03.0570
,םינוש םירבחמו םיקבח תנקתהו תקפסא ללוכ      
קדוב י"ע תופיצרו תודגנתה תקידב ללוכ      

     14.00    14.00     1.00 ךמסומ רטמ   
      
ר"ממ 52 ךתחב תשוחנ טוחמ הקראה לבכ     57.03.0580
,םינוש םירבחמו םיקבח תנקתהו תקפסא ללוכ      
קדוב י"ע תופיצרו תודגנתה תקידב ללוכ      

     19.00    19.00     1.00 ךמסומ רטמ   
      
ר"ממ 53 ךתחב תשוחנ טוחמ הקראה לבכ     57.03.0590
,םינוש םירבחמו םיקבח תנקתהו תקפסא ללוכ      
קדוב י"ע תופיצרו תודגנתה תקידב ללוכ      

     26.00    26.00     1.00 ךמסומ רטמ   
      
ר"ממ 05 ךתחב תשוחנ טוחמ הקראה לבכ     57.03.0600
,םינוש םירבחמו םיקבח תנקתהו תקפסא ללוכ      
קדוב י"ע תופיצרו תודגנתה תקידב ללוכ      

     38.00    38.00     1.00 ךמסומ רטמ   
      
      
      

122,666.00 30.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../047 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     047 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

122,666.00 מהעברה      
      
      
י"ע םימה הנומ לעמ םימ רוניצל "רשג" עוציב     57.03.0610
תורוניצה תנכהו יוקינ ללוכ  הטסורינ יגרבו ספ      
םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכ תוברל      

    204.00   204.00     1.00 'פמוק הקראהה תופיצר תקידב ללוכ  
      

    132.00   132.00     1.00 'פמוק "רשג" אלל םימ רוניצל הקראה רוביחל הלש 57.03.0620
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     57.03.0630
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
06? תרוקב תחוש תעבט קדהמ ,השקה      
גוסמ הסכמ ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב      

  1,268.00 1,268.00     1.00 'פמוק 521B ,טלפמוק העיבצו טוליש.  
      
רובע ל"נה הקראה תדורטקלאל תפסות     57.03.0640
לש םייטרדנטס םיעטקב הדורטקלאה תקמעה      
תודגנתהה תלבקל דע ,דמצמ ללוכ . 'מ 5.1      

    248.00   248.00     1.00 'פמוק .טלפמוק .השורדה  
      
הדלפ ילוורש      
      
תינוציח הפיטע םע הדלפ רוניצ( הדלפ ילוורש      
אלל " וירט" יתבכש תלת לוחש ןליתאילופמ      
)ימינפ יופיצ      
      
6"-8" םירטקב 61/3" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.03.0670

    254.00   254.00     1.00 יהשלכ תרנצל רטמ   
      
םירטקב 61/3" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.03.0680

    285.00   285.00     1.00 יהשלכ תרנצל 01"-21" רטמ   
      
םירטקב 61/3" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.03.0690

    379.00   379.00     1.00 יהשלכ תרנצל 41"-61" רטמ   
      
םירטקב 61/3" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.03.0700

    537.00   537.00     1.00 יהשלכ תרנצל 81"-02" רטמ   
      
םירטקב 61/3" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.03.0710

    696.00   696.00     1.00 יהשלכ תרנצל 22"-42" רטמ   
      
םירטקב 61/3" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.03.0720

    904.00   904.00     1.00 יהשלכ תרנצל 62"-82" רטמ   
      
6"-8" םירטקב 23/5" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.03.0730

    272.00   272.00     1.00 .יהשלכ תרנצל רטמ   
127,845.00 30.75 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1014-215   .../048 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     048 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

127,845.00 מהעברה      
      
      
םירטקב 23/5" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.03.0740

    323.00   323.00     1.00 יהשלכ תרנצל 01"-21" רטמ   
      
םירטקב 23/5" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.03.0750

    437.00   437.00     1.00 יהשלכ תרנצל 41"-61" רטמ   
      
םירטקב 23/5" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.03.0760

    531.00   531.00     1.00 יהשלכ תרנצל 81"-02" רטמ   
      
םירטקב 23/5" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.03.0770

    785.00   785.00     1.00 יהשלכ תרנצל 22"-42" רטמ   
      
םירטקב 23/5" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.03.0780

  1,012.00 1,012.00     1.00 יהשלכ תרנצל 62"-82" רטמ   
      
םירטקב 23/5" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.03.0790

  1,313.00 1,313.00     1.00 יהשלכ תרנצל 03"-23" רטמ   
      
הדלפ לוורש רובע תרנצה ריחמל תפסות     57.03.0800
יפל הדידמה[  םהשלכ ןפוד יבועו רטוקב      
וא ןרציה תואלבטב רוניצ ךרוא רטמל לקשמ      

  5,775.00 5,775.00     1.00 ]לוורשה ךרוא X יטמתמ בושיחב ןוט   
      
םינדא      
      
ןוטבמ םיימורט םינדא תחנהו הקפסא     57.03.0820

     63.00    63.00     1.00 .תודיפרו תולש ללוכ 3"-4" רטוקב תורוניצל 'חי   
      
ןוטבמ םיימורט םינדא תחנהו הקפסא     57.03.0830

    108.00   108.00     1.00 .תודיפרו תולש ללוכ 6"-8" רטוקב תורוניצל 'חי   
      
ןוטבמ םיימורט םינדא תחנהו הקפסא     57.03.0840

    127.00   127.00     1.00 .תודיפרו תולש ללוכ 01"-21" רטוקב תורוניצל 'חי   
      
ןוטבמ םיימורט םינדא תחנהו הקפסא     57.03.0850

    152.00   152.00     1.00 .תודיפרו תולש ללוכ 41"-61" רטוקב תורוניצל 'חי   
      
ןוטבמ םיימורט םינדא תחנהו הקפסא     57.03.0860

    180.00   180.00     1.00 .תודיפרו תולש ללוכ 81"-02" רטוקב תורוניצל 'חי   
138,651.00 תושינ ,םילוורש ,ןכרצ ירוביח 30.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 1014-215   .../049 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     049 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

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       
      
ןייוצמ ןכ םא אלא 'מטא 61 ץחלל םירזיבאה      
יריחמ .984 י"ת יפל תוחושה יסכמ . תרחא      
םירזיבאו םימותסש ,םיפוגמה לש הדיחיה      
תאו הנקתה ,הקפסא ,הלבוה םיללוכ םירחא      
םינגוא תוברל םישרדנה רוביחה יטנמלא לכ      
,םיגרב ,)"רסרד יצח"( ןגואמ רבחמ ,םיידגנ      
.ב"ויכו םימטא ,םימוא      
      
םיפוגמל הרקב יאת      
      
)מ"ס 04X04 וא(  מ"ס 04 רטוקב הרקב את     57.04.0010
ןיממ מ"ס 03 רטוקב לזרב תקצימ הסכמ םע      

  1,302.00 1,302.00     1.00 .ץצח תפצר תוברל 'מ 05.1 קמועבו 05A 'חי   
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 05 רטוקב הרקב את     57.04.0020
רטמ 05.2 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 04      

  1,386.00 1,386.00     1.00 .ץצח תפצר תוברל 'חי   
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 06 רטוקב הרקב את     57.04.0030
רטמ 05.2 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 05      

  1,659.00 1,659.00     1.00 .ץצח תפצר תוברל 'חי   
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 08 רטוקב הרקב את     57.04.0040
רטמ 05.2 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 06      

  1,953.00 1,953.00     1.00 .ץצח תפציר תוברל 'חי   
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 001 רטוקב הרקב את     57.04.0050
רטמ 05.2 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 06      

  2,405.00 2,405.00     1.00 .ץצח תפציר תוברל 'חי   
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 521 רטוקב הרקב את     57.04.0060
רטמ 05.2 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 06      

  2,877.00 2,877.00     1.00 .ץצח תפציר תוברל 'חי   
      
004D ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות     57.04.0070

    525.00   525.00     1.00 .מ"ס 06 רטוקב םירזיבא תוחושל 'חי   
      
004D ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות     57.04.0080

    578.00   578.00     1.00 .מ"ס 08 רטוקב םירזיבא תוחושל 'חי   
      
004D ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות     57.04.0090

    630.00   630.00     1.00 .מ"ס 001 רטוקב םירזיבא תוחושל 'חי   
      
004D ןיממ הסכמו הדבכ הרקת רובע תפסות     57.04.0100

    735.00   735.00     1.00 .מ"ס 521 רטוקב םירזיבא תוחושל 'חי   
      

 14,050.00 40.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../050 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     050 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,050.00 מהעברה      
      
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     57.04.0110
עבורמ וא מ"ס 05 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

    368.00   368.00     1.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     57.04.0120
עבורמ וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

    420.00   420.00     1.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי   
      
רגס רובע הרקב אתל הסכמ ריחמל תפסות     57.04.0130

    137.00   137.00     1.00 052C וא D 004 ןיממ הסכמל הליענ 'חי   
      
"המדאב ןומט את" םגדמ הכרדמב ףוגמ תחוש     57.04.0140
, המדאב ןוטב תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ      
הכראה טומ, מ"מ 002 רטוקב יס.יו.יפ תבורא      
תקצימ עבורמ / ילבוא הסכמו ףוגמה תידיל      

  1,304.00 1,304.00     1.00 'פמוק ןוטב תבשות ג"ע הדלפ  
      
"המדאב ןומט את" םגדמ ףוגמ תחושל תפסות     57.04.0150
סמועל תקצי הסכמ תוברל שיבכב עוציב רובע      

    323.00   323.00     1.00 דבכ 'חי   
      
לע התיינב רובע הרקב תחוש ריחמל תפסות     57.04.0160

  1,106.00 1,106.00     1.00 םייק וק 'חי   
      
םיפוגמ לש הנקתהו הקפסה      
      

    169.00   169.00     1.00 2/1" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי  57.04.0180
      

    192.00   192.00     1.00 4/3" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי  57.04.0190
      

    242.00   242.00     1.00 1" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי  57.04.0200
      

    361.00   361.00     1.00 5.1" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי  57.04.0210
      

    446.00   446.00     1.00 2" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי  57.04.0220
      

  1,746.00 1,746.00     1.00 3" רטוקב הרשי תיווז וא ינוסכלא ףוגמ 'חי  57.04.0230
      

    106.00   106.00     1.00 2/1" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  57.04.0240
      

    140.00   140.00     1.00 4/3" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  57.04.0250
      

    210.00   210.00     1.00 1" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  57.04.0260
      

    361.00   361.00     1.00 5.1" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  57.04.0270
 21,681.00 40.75 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1014-215   .../051 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     051 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,681.00 מהעברה      
      
      

    446.00   446.00     1.00 2" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  57.04.0280
      

    578.00   578.00     1.00 3" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  57.04.0290
      
תוברל "ןסליר" ץוחו םינפ יופיצ םע םיפוגמה      
ןגואמ רבחמו םיידגנ םינגוא      
      
"לאפר" תמגוד  2" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0310

  1,056.00 1,056.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" ,SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  3" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0320

  1,198.00 1,198.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  4" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0330

  1,479.00 1,479.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה", SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  6" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0340

  2,044.00 2,044.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 8" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0350

  3,418.00 3,418.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 01" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0360

  6,713.00 6,713.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 21" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0370

  8,579.00 8,579.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"בכוכה" ,"לאפר"  41" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0380

 10,922.00 10,922.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE 'חי   
      
"בכוכה" ,"לאפר"  61" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0390

 16,911.00 16,911.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE 'חי   
      
"בכוכה" ,"לאפר"  81" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0400

 19,731.00 19,731.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKH 'חי   
      
"בכוכה" ,"לאפר"  02" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0410

 24,663.00 24,663.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKH 'חי   
      
"בכוכה" ,"לאפר" 42" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0420

 29,596.00 29,596.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKH 'חי   
      
"בכוכה" ,"לאפר" 82" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0430

 36,000.00 36,000.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKH 'חי   
185,015.00 40.75 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1014-215   .../052 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/09/2019
דף מס':     052 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

185,015.00 מהעברה      
      
      
"בכוכה" ,"לאפר" 03" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0440

 45,000.00 45,000.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKH 'חי   
      
ץוח יופיצו ליימא םינפ יופיצ םע םיפוגמה      
ןגואמ רבחמו םיידגנ םינגוא תוברל יסקופא      
      
"לאפר" תמגוד  2" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0460

  1,625.00 1,625.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" ,SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  3" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0470

  1,843.00 1,843.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  4" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0480

  2,276.00 2,276.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה", SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  6" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0490

  3,144.00 3,144.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 8" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0500

  5,258.00 5,258.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 01" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0510

 10,326.00 10,326.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"לאפר" תמגוד 21" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0520

 13,197.00 13,197.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי   
      
"בכוכה" ,"לאפר"  41" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0530

 16,804.00 16,804.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE 'חי   
      
"בכוכה" ,"לאפר"  61" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0540

 26,019.00 26,019.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKE 'חי   
      
"בכוכה" ,"לאפר"  81" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0550

 30,354.00 30,354.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKH 'חי   
      
"בכוכה" ,"לאפר"  02" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0560

 37,944.00 37,944.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKH 'חי   
      
"בכוכה" ,"לאפר" 42" רטוקב זירט ףוגמ     57.04.0570

 45,533.00 45,533.00     1.00 .ע"ש וא L/S-OKH 'חי   
      
"לאפר"תמגוד 3" רטוקב רפרפ ףוגמ     57.04.0580

  1,200.00 1,200.00     1.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה",VA-3B 'חי   
      

425,538.00 40.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../053 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/09/2019
דף מס':     053 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

425,538.00 מהעברה      
      
      
"לאפר"תמגוד 4" רטוקב רפרפ ףוגמ     57.04.0590

  1,400.00 1,400.00     1.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה",VA-3B 'חי   
      
"לאפר"תמגוד 6" רטוקב רפרפ ףוגמ     57.04.0600

  2,100.00 2,100.00     1.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה",VA-3B 'חי   
      
"לאפר"תמגוד 8" רטוקב רפרפ ףוגמ     57.04.0610

  2,700.00 2,700.00     1.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה",VA-3B 'חי   
      
"לאפר"תמגוד 01" רטוקב רפרפ ףוגמ     57.04.0620

  3,800.00 3,800.00     1.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה",VA-3B 'חי   
      
"לאפר"תמגוד 21" רטוקב רפרפ ףוגמ     57.04.0630

  4,500.00 4,500.00     1.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה",VA-3B 'חי   
      
"לאפר"תמגוד 41" רטוקב רפרפ ףוגמ     57.04.0640

 11,200.00 11,200.00     1.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה",VA-3B 'חי   
      
"לאפר"תמגוד 61" רטוקב רפרפ ףוגמ     57.04.0650

 12,200.00 12,200.00     1.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה",VA-3B 'חי   
      
"לאפר"תמגוד 81" רטוקב רפרפ ףוגמ     57.04.0660

 19,860.00 19,860.00     1.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה",VA-3B 'חי   
      
"לאפר"תמגוד 02" רטוקב רפרפ ףוגמ     57.04.0670

 28,260.00 28,260.00     1.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה",VA-3B 'חי   
      
"לאפר"תמגוד 42" רטוקב רפרפ ףוגמ     57.04.0680

 31,860.12 31,860.12     1.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה",VA-3B 'חי   
      
"לאפר"תמגוד 82" רטוקב רפרפ ףוגמ     57.04.0690

 34,260.48 34,260.48     1.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה",VA-3B 'חי   
      
"לאפר"תמגוד 23" רטוקב רפרפ ףוגמ     57.04.0700

 48,660.00 48,660.00     1.00 .ע"ש וא VA-201 "בכוכה",VA-3B 'חי   
      
םירזוח לא םימותסש הנקתהו הקפסה      
      
המרה סופיט 1" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.04.0720

    217.00   217.00     1.00 )"הפלק"( 'חי   
      
סופיט 5.1" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.04.0730

    315.00   315.00     1.00 )"הפלק"( המרה 'חי   
      
      

626,870.60 40.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../054 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/09/2019
דף מס':     054 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

626,870.60 מהעברה      
      
      
המרה סופיט 2" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.04.0740

    418.00   418.00     1.00 )"הפלק"( 'חי   
      
,םינגוא ללוכ 1" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.04.0750
".י.ר.א" תמגוד םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא      

  1,085.00 1,085.00     1.00 .ע"ש וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד 'חי   
      
,םינגוא ללוכ 2" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.04.0760
".י.ר.א" תמגוד םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא      

  1,952.00 1,952.00     1.00 .ע"ש וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד 'חי   
      
,םינגוא ללוכ 3" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.04.0770
".י.ר.א" תמגוד םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא      

  2,819.00 2,819.00     1.00 .ע"ש וא 406 "בכוכה" , D040-RN םגד 'חי   
      
,םינגוא ללוכ 4" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.04.0780
".י.ר.א" תמגוד םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא      

  3,632.00 3,632.00     1.00 .ע"ש וא 406 "בכוכה" , D040-RN   םגד 'חי   
      
,םינגוא ללוכ 6" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.04.0790
".י.ר.א" תמגוד םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא      

  6,017.00 6,017.00     1.00 .ע"ש וא 406 "בכוכה" , D040-RN  םגד 'חי   
      
תמגוד 8" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.04.0800
וא 406 "בכוכה" , D040-RN  םגד ".י.ר.א"      

  7,914.00 7,914.00     1.00 .ע"ש 'חי   
      
תמגוד 01" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.04.0810
וא 406 "בכוכה" , D040-RN  םגד ".י.ר.א"      

 14,094.00 14,094.00     1.00 .ע"ש 'חי   
      
תמגוד 21" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.04.0820
וא 406 "בכוכה" , D040-RN  םגד ".י.ר.א"      

 19,514.00 19,514.00     1.00 .ע"ש 'חי   
      
תמגוד 41" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.04.0830
וא 406 "בכוכה" , D040-RN  םגד ".י.ר.א"      

 30,354.00 30,354.00     1.00 .ע"ש 'חי   
      
תמגוד 61" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.04.0840
וא 406 "בכוכה" , D040-RN  םגד ".י.ר.א"      

 34,692.00 34,692.00     1.00 .ע"ש 'חי   
      
      
      

749,361.60 40.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../055 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/09/2019
דף מס':     055 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

749,361.60 מהעברה      
      
      
תמגוד 81" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.04.0850
וא 406 "בכוכה" , D040-RN  םגד ".י.ר.א"      

 85,982.00 85,982.00     1.00 .ע"ש 'חי   
      
תמגוד 02" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.04.0860
וא 406 "בכוכה" , D040-RN  םגד ".י.ר.א"      

101,203.00 101,203.00     1.00 .ע"ש 'חי   
      
תמגוד 42" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.04.0870
וא 406 "בכוכה" , D040-RN  םגד ".י.ר.א"      

157,988.00 157,988.00     1.00 .ע"ש 'חי   
      
תמגוד 82" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.04.0880
וא 406 "בכוכה" , D040-RN  םגד ".י.ר.א"      

105,300.00 105,300.00     1.00 .ע"ש 'חי   
      
תמגוד 03" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.04.0890
וא 406 "בכוכה" , D040-RN  םגד ".י.ר.א"      

156,800.00 156,800.00     1.00 .ע"ש 'חי   
      
ריווא ימותסש      
      
ללוכ 2" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריווא םותסש     57.04.0910
2" רטוקב זירט/ינוסכלא/ירודכ זרבו ףקז      

  1,536.00 1,536.00     1.00 .ע"ש וא D-050 םגד ".י.ר.א" תמגוד 'חי   
      
ללוכ 3" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריווא םותסש     57.04.0920
םגד ".י.ר.א" תמגוד 3" רטוקב זירט ףוגמו ףקז      

  3,144.00 3,144.00     1.00 .ע"ש וא D-050 'חי   
      
ללוכ 4" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריווא םותסש     57.04.0930
םגד ".י.ר.א" תמגוד 4" רטוקב זירט ףוגמו ףקז      

  4,337.00 4,337.00     1.00 .ע"ש וא D-050 'חי   
      
ללוכ 6" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריווא םותסש     57.04.0940
םגד ".י.ר.א" תמגוד 4" רטוקב זירט ףוגמו ףקז      

 12,120.00 12,120.00     1.00 .ע"ש וא D-050 'חי   
      
2/1" רטוקב םימ יווקל יטמוטוא ריווא םותסש     57.04.0950
2/1" רטוקב ינוסכלא/ירודכ זרבו ףקז ללוכ      
וא יטסלפ סיסב S-030 בגש םגד י.ר.א תמגוד      

    380.00   380.00     1.00 רשואמ ע"ש וא תכתמ סיסב 'חי   
      
      
      

1,378,151.60 40.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../056 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/09/2019
דף מס':     056 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,378,151.60 מהעברה      
      
      
4/3" רטוקב םימ יווקל יטמוטוא ריווא םותסש     57.04.0960
4/3" רטוקב ינוסכלא/ירודכ זרבו ףקז ללוכ      
וא יטסלפ סיסב S-030 בגש םגד י.ר.א תמגוד      

    505.00   505.00     1.00 רשואמ ע"ש וא תכתמ סיסב 'חי   
      
1" רטוקב םימ יווקל יטמוטוא ריווא םותסש     57.04.0970
תמגוד 1" רטוקב ינוסכלא/ירודכ זרבו ףקז ללוכ      
סיסב וא יטסלפ סיסב S-030 בגש םגד י.ר.א      

    638.00   638.00     1.00 רשואמ ע"ש וא תכתמ 'חי   
      
ללוכ 2" רטוקב םימ יווקל יטניק ריווא םותסש     57.04.0980
2" רטוקב זירט/ינוסכלא/ירודכ זרבו ףקז      

    949.00   949.00     1.00 רשואמ ע"ש וא K-010 םגד י.ר.א תמגוד 'חי   
      
ללוכ 3" רטוקב םימ יווקל יטניק ריווא םותסש     57.04.0990
םגד י.ר.א תמגוד 3" רטוקב זירט ףוגמו ףקז      

  2,765.00 2,765.00     1.00 רשואמ ע"ש וא K-010 'חי   
      
ללוכ 4" רטוקב םימ יווקל יטניק ריווא םותסש     57.04.1000
םגד י.ר.א תמגוד 4" רטוקב זירט ףוגמו ףקז      

  4,012.00 4,012.00     1.00 רשואמ ע"ש וא K-010 'חי   
      
ללוכ 6" רטוקב םימ יווקל יטניק ריווא םותסש     57.04.1010
םגד י.ר.א תמגוד 6" רטוקב זירט ףוגמו ףקז      

 13,822.00 13,822.00     1.00 רשואמ ע"ש וא K-010 'חי   
      
ללוכ 8" רטוקב םימ יווקל יטניק ריווא םותסש     57.04.1020
םגד י.ר.א תמגוד 8" רטוקב זירט ףוגמו ףקז      

 17,346.00 17,346.00     1.00 רשואמ ע"ש וא K-010 'חי   
      
ףדמ ימותסש      
      
רטוקב וק ףוסב הקיצי לזרב יושע ףדמ םותסש     57.04.1040
חתפ םע RN-070 םגד "י.ר.א" תרצות 2"      
ןגוא תוברל , 'מטא 61 לש הדובע ץחלל ,ןגואמ      

  1,085.00 1,085.00     1.00 ע"ש וא KTP-SBT "בכוכה" תמגוד וא , ידגנ 'חי   
      
רטוקב וק ףוסב הקיצי לזרב יושע ףדמ םותסש     57.04.1050
חתפ םע RN-070 םגד "י.ר.א" תרצות 3"      
ןגוא תוברל , 'מטא 61 לש הדובע ץחלל ,ןגואמ      

  1,843.00 1,843.00     1.00 ע"ש וא KTP-SBT "בכוכה" תמגוד וא , ידגנ 'חי   
      
      
      
      

1,421,116.60 40.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../057 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     057 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,421,116.60 מהעברה      
      
      
רטוקב וק ףוסב הקיצי לזרב יושע ףדמ םותסש     57.04.1060
חתפ םע RN-070 םגד "י.ר.א" תרצות 4"      
ןגוא תוברל , 'מטא 61 לש הדובע ץחלל ,ןגואמ      

  2,168.00 2,168.00     1.00 ע"ש וא KTP-SBT "בכוכה" תמגוד וא , ידגנ 'חי   
      
רטוקב וק ףוסב הקיצי לזרב יושע ףדמ םותסש     57.04.1070
חתפ םע RN-070 םגד "י.ר.א" תרצות 6"      
ןגוא תוברל , 'מטא 61 לש הדובע ץחלל ,ןגואמ      

  2,819.00 2,819.00     1.00 ע"ש וא KTP-SBT "בכוכה" תמגוד וא , ידגנ 'חי   
      
רטוקב וק ףוסב הקיצי לזרב יושע ףדמ םותסש     57.04.1080
חתפ םע RN-070 םגד "י.ר.א" תרצות 8"      
ןגוא תוברל , 'מטא 61 לש הדובע ץחלל ,ןגואמ      

  3,957.00 3,957.00     1.00 ע"ש וא KTP-SBT "בכוכה" תמגוד וא , ידגנ 'חי   
      
רטוקב וק ףוסב הקיצי לזרב יושע ףדמ םותסש     57.04.1090
חתפ םע RN-070 םגד "י.ר.א" תרצות 01"      
ןגוא תוברל , 'מטא 61 לש הדובע ץחלל ,ןגואמ      

  6,750.00 6,750.00     1.00 ע"ש וא KTP-SBT "בכוכה" תמגוד וא , ידגנ 'חי   
      
רטוקב וק ףוסב הקיצי לזרב יושע ףדמ םותסש     57.04.1100
חתפ םע RN-070 םגד "י.ר.א" תרצות 21"      
ןגוא תוברל , 'מטא 61 לש הדובע ץחלל ,ןגואמ      

  9,100.00 9,100.00     1.00 ע"ש וא KTP-SBT "בכוכה" תמגוד וא , ידגנ 'חי   
      
רטוקב וק ףוסב הקיצי לזרב יושע ףדמ םותסש     57.04.1110
חתפ םע RN-070 םגד "י.ר.א" תרצות 41"      
ןגוא תוברל , 'מטא 61 לש הדובע ץחלל ,ןגואמ      

 10,900.00 10,900.00     1.00 ע"ש וא KTP-SBT "בכוכה" תמגוד וא , ידגנ 'חי   
      
רטוקב וק ףוסב הקיצי לזרב יושע ףדמ םותסש     57.04.1120
חתפ םע RN-070 םגד "י.ר.א" תרצות 61"      
ןגוא תוברל , 'מטא 61 לש הדובע ץחלל ,ןגואמ      

 13,900.00 13,900.00     1.00 ע"ש וא KTP-SBT "בכוכה" תמגוד וא , ידגנ 'חי   
      
)ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש      
      
3" רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש     57.04.1140
ץחלל ,ע"ש וא "י.ר.א" תרצות תכתממ יושע      
תוברל ,יסקופא יופיצ םע ,'מטא 21 הדובע      

  4,046.00 4,046.00     1.00 ח"זמל הקידבו םיידגנ םינגוא 'חי   
      
      
      
      

1,474,756.60 40.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../058 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     058 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,474,756.60 מהעברה      
      
      
4" רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש     57.04.1150
ץחלל ,ע"ש וא "י.ר.א" תרצות תכתממ יושע      
תוברל ,יסקופא יופיצ םע ,'מטא 21 הדובע      

  5,257.00 5,257.00     1.00 ח"זמל הקידבו םיידגנ םינגוא 'חי   
      
6" רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש     57.04.1160
ץחלל ,ע"ש וא "י.ר.א" תרצות תכתממ יושע      
תוברל ,יסקופא יופיצ םע ,'מטא 21 הדובע      

  8,428.00 8,428.00     1.00 ח"זמל הקידבו םיידגנ םינגוא 'חי   
      
םיטנרדיה      
      
רבוחמ , 2'' רטוקב דדוב ינוציח טנרדיה     57.04.1180
ןוטב שוג ,2'' רטוק ףקז תוברל ,הגרבהב      
5 דע .םימ וקל רוביחו ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל      
, "לאפר" תרצות .טרפב לולכ רוניצ א"מ      

  1,360.00 1,360.00     1.00 .ע"ש וא "בכוכה" 'חי   
      
רבוחמ , 3'' רטוקב דדוב ינוציח טנרדיה     57.04.1190
שוג ,3'' רטוק ףקז תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב      
דע .םימ וקל רוביחו ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב      
, "לאפר" תרצות .טרפב לולכ רוניצ א"מ 5      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .ע"ש וא "בכוכה" 'חי   
      
רבוחמ , 3'' רטוקב דדוב ינוציח טנרדיה     57.04.1200
שוג ,4'' רטוק ףקז תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב      
.םימ וקל רוביחו ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב      
, "לאפר" תרצות .טרפב לולכ רוניצ א"מ 5 דע      

  2,110.00 2,110.00     1.00 .ע"ש וא "בכוכה" 'חי   
      
רבוחמ , 4'' רטוקב דדוב ינוציח טנרדיה     57.04.1210
שוג ,4'' רטוק ףקז תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב      
.םימ וקל רוביחו ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב      
, "לאפר" תרצות .טרפב לולכ רוניצ א"מ 5 דע      

  2,570.00 2,570.00     1.00 .ע"ש וא "בכוכה" 'חי   
      
רבוחמ , 4'' רטוקב דדוב ינוציח טנרדיה     57.04.1220
שוג ,6'' רטוק ףקז תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב      
.םימ וקל רוביחו ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב      
, "לאפר" תרצות .טרפב לולכ רוניצ א"מ 5 דע      

  3,100.00 3,100.00     1.00 .ע"ש וא "בכוכה" 'חי   
      
      
      
      

1,499,581.60 40.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../059 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     059 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,499,581.60 מהעברה      
      
      
רבוחמ ,3X2"רטוקב לופכ ינוציח טנרדיה     57.04.1230
שוג ,4" רטוק ףקז תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב      
.םימ וקל רוביחו ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב      

  2,850.00 2,850.00     1.00 .טרפב לולכ רוניצ א"מ 5 דע 'חי   
      
רבוחמ ,3X2" רטוקב לופכ ינוציח טנרדיה     57.04.1240
שוג ,6" רטוק ףקז תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב      
.םימ וקל רוביחו ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב      

  3,610.00 3,610.00     1.00 .טרפב לולכ רוניצ א"מ 5 דע 'חי   
      

    852.00   852.00     1.00 .2" רטוקב ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות 'חי  57.04.1250
      

    926.00   926.00     1.00 .3" רטוקב ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות 'חי  57.04.1260
      

  1,056.00 1,056.00     1.00 .4" רטוקב ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות 'חי  57.04.1270
      

  2,710.00 2,710.00     1.00 .6" רטוקב ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות 'חי  57.04.1280
      
רובע 3" ףקז םע טנרדיהל ריחמ תתחפה     57.04.1290

   -450.00  -450.00     1.00 עקרקב םוקמב  "למג" ג"ע הנקתה 'חי   
      
רובע 4" ףקז םע טנרדיהל ריחמ תתחפה     57.04.1300

   -541.00  -541.00     1.00 עקרקב םוקמב  "למג" ג"ע הנקתה 'חי   
      
רובע 6" ףקז םע טנרדיהל ריחמ תתחפה     57.04.1310

   -649.00  -649.00     1.00 עקרקב םוקמב  "למג" ג"ע הנקתה 'חי   
      
רטוקב דדוב טנרדיה שאר תנקתהו קוריפ     57.04.1311
ללוכ ,םייק ףקז ג"ע ןגואמ וא גרבומ 4"/3"      

  1,660.00 1,660.00     1.00 טנרדיהה שאר תקפסא 'חי   
      
לע 3X2" לופכ טנרדיה שאר תנקתהו קוריפ     57.04.1312
שאר תקפסא ללוכ ,רטוק לכב םייק ףקז      

  2,400.00 2,400.00     1.00 טנרדיהה 'חי   
      
זוקינ תודוקנ      
      
וקמ תופעתסה ללוכ  אל 2" רטוקב זוקנ תדוקנ     57.04.1370
םיחפס תבכרה ,םיכותיר ,רטוק לכב ישאר םימ      
חטשמו הדלפ רונצ יעטק ןכו ,ץצח ,םירזיבאו      
החוש ,ףוגמ, ישאר וקל רוביח ( פאר פיר      

    526.00   526.00     1.00 'פמוק .)דרפנב ודדמי ףדמ םותסשו  
      
      
      

1,514,531.60 40.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../060 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     060 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,514,531.60 מהעברה      
      
      
וקמ תופעתסה ללוכ  אל 3" רטוקב זוקנ תדוקנ     57.04.1380
םיחפס תבכרה ,םיכותיר ,רטוק לכב ישאר םימ      
חטשמו הדלפ רונצ יעטק ןכו ,ץצח ,םירזיבאו      
החוש ,ףוגמ, ישאר וקל רוביח ( פאר פיר      

    922.00   922.00     1.00 'פמוק .)דרפנב ודדמי ףדמ םותסשו  
      
וקמ תופעתסה ללוכ אל 4" רטוקב זוקנ תדוקנ     57.04.1390
םיחפס תבכרה ,םיכותיר ,רטוק לכב ישאר םימ      
חטשמו הדלפ רונצ יעטק ןכו ,ץצח ,םירזיבאו      
החוש ,ףוגמ, ישאר וקל רוביח( פאר פיר      

  1,066.00 1,066.00     1.00 'פמוק .)דרפנב ודדמי ףדמ םותסשו  
      
וקמ תופעתסה ללוכ אל  6" רטוקב זוקנ תדוקנ     57.04.1400
םיחפס תבכרה ,םיכותיר ,רטוק לכב ישאר םימ      
חטשמו הדלפ רונצ יעטק ןכו ,ץצח ,םירזיבאו      
החוש ,ףוגמ , ישאר וקל רוביח( פאר פיר      

  1,517.00 1,517.00     1.00 'פמוק .)דרפנב ודדמי ףדמ םותסשו  
      
ץחל ירמוש /םינטקמ / םיקרופ      
      
רטוקב ץחל רמוש / ןיטקמ לש הנקתהו הקפסא     57.04.1420
,םינגוא תוברל ע"ש וא "דמרב" תרצות 2"      

  4,716.00 4,716.00     1.00 םימטאו םיגרב ,םיידגנ םינגוא 'חי   
      
רטוקב ץחל רמוש / ןיטקמ לש הנקתהו הקפסא     57.04.1430
,םינגוא תוברל ע"ש וא "דמרב" תרצות 3"      

  7,426.00 7,426.00     1.00 םימטאו םיגרב ,םיידגנ םינגוא 'חי   
      
רטוקב ץחל רמוש / ןיטקמ לש הנקתהו הקפסא     57.04.1440
,םינגוא תוברל ע"ש וא "דמרב" תרצות 4"      

 10,029.00 10,029.00     1.00 םימטאו םיגרב ,םיידגנ םינגוא 'חי   
      
רטוקב ץחל רמוש / ןיטקמ לש הנקתהו הקפסא     57.04.1450
,םינגוא תוברל ע"ש וא "דמרב" תרצות 6"      

 16,533.00 16,533.00     1.00 םימטאו םיגרב ,םיידגנ םינגוא 'חי   
      
רטוקב ץחל רמוש / ןיטקמ לש הנקתהו הקפסא     57.04.1460
,םינגוא תוברל ע"ש וא "דמרב" תרצות 8"      

 23,471.00 23,471.00     1.00 םימטאו םיגרב ,םיידגנ םינגוא 'חי   
      
רטוקב ץחל רמוש / ןיטקמ לש הנקתהו הקפסא     57.04.1470
,םינגוא תוברל ע"ש וא "דמרב" תרצות 01"      

 33,128.00 33,128.00     1.00 םימטאו םיגרב ,םיידגנ םינגוא 'חי   
      
      

1,613,339.60 40.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../061 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
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11/09/2019
דף מס':     061 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,613,339.60 מהעברה      
      
      
2" רטוקב ץחל קרופ לש הנקתהו הקפסא     57.04.1480
םינגוא ,םינגוא תוברל ע"ש וא "דמרב" תרצות      
לזרב/ורפס יושע ,םימטאו םיגרב ,םיידגנ      

  2,168.00 2,168.00     1.00 יסקופא יופיצ םע הקיצי 'חי   
      
3" רטוקב ץחל קרופ לש הנקתהו הקפסא     57.04.1490
םינגוא ,םינגוא תוברל ע"ש וא "דמרב" תרצות      
לזרב/ורפס יושע ,םימטאו םיגרב ,םיידגנ      

  3,315.00 3,315.00     1.00 יסקופא יופיצ םע הקיצי 'חי   
      
4" רטוקב ץחל קרופ לש הנקתהו הקפסא     57.04.1500
םינגוא ,םינגוא תוברל ע"ש וא "דמרב" תרצות      
לזרב/ורפס יושע ,םימטאו םיגרב ,םיידגנ      

  6,162.00 6,162.00     1.00 יסקופא יופיצ םע הקיצי 'חי   
      
םינבא תדוכלמ / םיננסמ      
      

    587.00   587.00     1.00 זילפמ הגרבה 2" רטוקב םינבא תדוכלמ / ןנסמ 'חי  57.04.1520
      
תקצימ יושע 3" רטוקב םינבא תדוכלמ / ןנסמ     57.04.1530

    806.00   806.00     1.00 לזרב 'חי   
      
תקצימ יושע 4" רטוקב םינבא תדוכלמ / ןנסמ     57.04.1540

    986.00   986.00     1.00 לזרב 'חי   
      
תקצימ יושע 6" רטוקב םינבא תדוכלמ / ןנסמ     57.04.1550

  1,726.00 1,726.00     1.00 לזרב 'חי   
      
תקצימ יושע 8" רטוקב םינבא תדוכלמ / ןנסמ     57.04.1560

  4,386.00 4,386.00     1.00 לזרב 'חי   
      
תקצימ יושע 01" רטוקב םינבא תדוכלמ / ןנסמ     57.04.1570

  5,644.00 5,644.00     1.00 לזרב 'חי   
      
תקצימ יושע 21" רטוקב םינבא תדוכלמ / ןנסמ     57.04.1580

 10,158.00 10,158.00     1.00 לזרב 'חי   
      
םיקבח/םירסרד לש הנקתהו הקפסה      
רטוק יבר/םיקבח/םיימנידו םיילוארדיה      
      

    434.00   434.00     1.00 3" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.04.1600
      

    487.00   487.00     1.00 4" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.04.1610
      

    651.00   651.00     1.00 6" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.04.1620
1,650,849.60 40.75 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1014-215   .../062 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     062 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,650,849.60 מהעברה      
      
      

    922.00   922.00     1.00 8" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.04.1630
      

  1,085.00 1,085.00     1.00 01" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.04.1640
      

  1,735.00 1,735.00     1.00 21" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.04.1650
      

  3,361.00 3,361.00     1.00 41" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.04.1660
      

  5,096.00 5,096.00     1.00 61" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.04.1670
      
3" רטוקב םימ ירזיבא תנקתהל רסרד יצח     57.04.1680

    434.00   434.00     1.00 )ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
4" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     57.04.1690

    487.00   487.00     1.00 )ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
6" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     57.04.1700

    651.00   651.00     1.00 )ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
8" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     57.04.1710

    922.00   922.00     1.00 )ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
01" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     57.04.1720

  1,193.00 1,193.00     1.00 )ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
21" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     57.04.1730

  1,843.00 1,843.00     1.00 )ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
41" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     57.04.1740

  3,469.00 3,469.00     1.00 )ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
61" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     57.04.1750

  5,149.00 5,149.00     1.00 )ןגואמ רבחמ( 'חי   
      

    740.00   740.00     1.00 3" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רטוק בר 'חי  57.04.1760
      

    860.00   860.00     1.00 4" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רטוק בר 'חי  57.04.1770
      

  1,180.00 1,180.00     1.00 6" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רטוק בר 'חי  57.04.1780
      

  1,670.00 1,670.00     1.00 8" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רטוק בר 'חי  57.04.1790
      

  2,010.00 2,010.00     1.00 01" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רטוק בר 'חי  57.04.1800
      

  2,400.00 2,400.00     1.00 21" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רטוק בר 'חי  57.04.1810
1,686,056.60 40.75 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1014-215   .../063 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     063 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,686,056.60 מהעברה      
      
      

  5,020.00 5,020.00     1.00 41" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רטוק בר 'חי  57.04.1820
      

  5,520.00 5,520.00     1.00 61" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רטוק בר 'חי  57.04.1830
      
רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל ילוארדיה קבח     57.04.1840

    445.00   445.00     1.00 "2 'חי   
      
רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל ילוארדיה קבח     57.04.1850

    746.00   746.00     1.00 "3 'חי   
      
רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל ילוארדיה קבח     57.04.1860

    885.00   885.00     1.00 "4 'חי   
      
רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל ילוארדיה קבח     57.04.1870

    987.00   987.00     1.00 "6 'חי   
      
רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל ילוארדיה קבח     57.04.1880

  1,863.00 1,863.00     1.00 "8 'חי   
      
רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל ילוארדיה קבח     57.04.1890

  2,197.00 2,197.00     1.00 "10 'חי   
      
רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל ילוארדיה קבח     57.04.1900

  2,555.00 2,555.00     1.00 "12-"14 'חי   
      

    330.00   330.00     1.00 2" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל ימניד קבח 'חי  57.04.1910
      

    386.00   386.00     1.00 3" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל ימניד קבח 'חי  57.04.1920
      

    609.00   609.00     1.00 4" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל ימניד קבח 'חי  57.04.1930
      

    803.00   803.00     1.00 6" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל ימניד קבח 'חי  57.04.1940
      

    918.00   918.00     1.00 8" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל ימניד קבח 'חי  57.04.1950
      

  1,594.00 1,594.00     1.00 01" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל ימניד קבח 'חי  57.04.1960
      

  1,756.00 1,756.00     1.00 21" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל ימניד קבח 'חי  57.04.1970
      

  2,001.00 2,001.00     1.00 41" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל ימניד קבח 'חי  57.04.1980
      
ץחלל 2" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל קבח     57.04.1990

    129.00   129.00     1.00 'מטא 02 'חי   
      

    163.00   163.00     1.00 3" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל קבח 'חי  57.04.2000
1,714,963.60 40.75 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1014-215   .../064 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     064 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,714,963.60 מהעברה      
      
      

    177.00   177.00     1.00 4" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל קבח 'חי  57.04.2010
      
תונוש      
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     57.04.2030
לע ןקתומה מ"ס 08/08 תודימב סאלגרביפ      
2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב ללוכ ,ריק      
ידמצמ םע א"כ 'מ 51 ךרואבו 2" םיקונרז      
,ירודכ זרב םע 2" סוסיר / ןוליס קנזמ ,ץרוטש      

  2,409.00 2,409.00     1.00 'פמוק )ןורא ללוכ אל( תומלשב ןקתומ  
      
רטוקב ימוג וא יטסלפ שימג רונצ םע ןולגלג     57.04.2040
עורז םע ףות לע ןקתומ ,'מ 52 ךרואבו 4/3"      
רטוקב סוסיר / ןוליס קנזמ ללוכ ,תבבותסמ      

  1,024.00 1,024.00     1.00 'פמוק 1" ירודכ זרבו 4/3"  
      

    458.00   458.00     1.00 ץרוטש דמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוק קונרז 'חי  57.04.2050
      

    326.00   326.00     1.00 2" רטוקב םיישומיש בר םיקנזמ 'חי  57.04.2060
      

    229.00   229.00     1.00 2" רטוקב סוסיר ןוליס יקנזמ 'חי  57.04.2070
      

    567.00   567.00     1.00 ג"ק 6 השבי הקבא יפטמ 'חי  57.04.2080
      
תלעננ תלד םע סלגרביפמ יוביכ דויצל זגרא     57.04.2090
ללוכ ריקל רבוחמ מ"ס 03/08/08 תודימב      

    542.00   542.00     1.00 שורדה םוקמב היילתו הקפסה 'חי   
      
תלעננ תלד םע סלגרביפמ יוביכ דויצל זגרא     57.04.2100
ללוכ ריקל רבוחמ מ"ס 03/09/031 תודימב      

    687.00   687.00     1.00 שורדה םוקמב היילתו הקפסה 'חי   
      
1 יבועו מ"ס 01 לש בחורב םודא הרהזא טרס     57.04.2110
'בח לש טרדנטס יפל תורוקמ וק תייצחב מ"מ      
"SNOTGNIDDOB" 'בח תמגוד ,תורוקמ      

      9.00     9.00     1.00 ע"ש וא 150 גוסמ רטמ   
1,721,391.60 םימל םירזיבאו םינקתמ 40.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1014-215   .../065 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     065 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י צ ו צ י פ  ן ו ק י ת  50.75 ק ר פ  ת ת       
      
עוציבו ןונכת :םיללוכ םינושה הדיחיה יריחמ      
םוקמ רותיא ,שושיג ,הדובעל העונת ירדסה      
רזוח יולימו הריפח המיתס/הליזנ/ץוציפה      
הנבמ תיתחתל דע מ"ס 51 לש תובכשב      
םיעצמ תוברל שיבכה הנבמ רוזחיש ,שיבכה      
טסבסא ,הדלפמ םימייק תורונצ קורפ ,טלפסאו      
רתאהמ םקוליסו ןוטב וא/ו קיטסלפ ,טנמצ      
םישדח תורונצ תלבוה ,רשואמ תלוספ רתאל      
,תויומכה בתכב רדגומכ אוהש גוס לכמ      
לש הנקתהו הקפסא וא/ו םתנקתהו םתחנה      
יביכרמ לכו לוח תפיטעו דופיר ,ןוקית ירבחמ      
זוקינ ללוכ ,טרפמב שרדנכ תודובעהו םירמוחה      
בקע הדובעב םיישק לע תורבגתה ,םימה      
םיווק עוציב תוברל ,תורונצב םימ תמירז      
םיפוגמל תרנצה רובח ,םיפקעמ ,םיינמז      
םינופיד ,םימייק םימ תורוניצ וא/ו םימייק      
.דכו תומייק תויתשת תכימתלו הריפחל      
      
וא תרנצ תפלחה :ןוקיתה ןפוא יבגל הטלחהה      
.דבלב חקפמה לש הנה ,ןוקית ירבחמב שומיש      
      
רתאל וקחרוי תלוספהו רופחה רמוחה יפדוע      
יוניפל הביבסה תנגהל דרשמה י"ע רשואמ      
יכ תאזב שגדומ.קחרמ תלבגה אלל תלוספ      
גוסמ רחא ןקתמ לכ וא/ו תרנצ קוליסו קוריפ      
תנגהל דרשמה תויחנהל םאתהב היהי צ/א      
.הביבסה      
      
אוהש גוס לכמ תורונצ לש םיצוציפ ןוקית     57.05.0040
לכ תקפסא :ללוכ ,)מ"מ 42 )036" רטוקב      
הריפח ,ץוציפה ןוקיתל םישורדה םירזיבאה      
,םזוקינו םימה תמירז תקספה ,םוקימה יולגו      
רזוח יולימו יוסכ ,םיכותיר ,ןוקיתה תיישע      
ריחמה .המירזה שודיחו הריפח יפדוע תקחרהו      

 15,300.00 15,300.00     1.00 'פמוק 'מ 5 דע ךרואב תרנצ תנקתה ללוכ  
      
אוהש גוס לכמ תורונצ לש םיצוציפ ןוקית     57.05.0050
לכ תקפסא :ללוכ ,)מ"מ 22 )065" רטוקב      
הריפח ,ץוציפה ןוקיתל םישורדה םירזיבאה      
,םזוקינו םימה תמירז תקספה ,םוקימה יולגו      
רזוח יולימו יוסכ ,םיכותיר ,ןוקיתה תיישע      
ריחמה .המירזה שודיחו הריפח יפדוע תקחרהו      

 13,000.00 13,000.00     1.00 'פמוק 'מ 5 דע ךרואב תרנצ תנקתה ללוכ  
      
      
      

 28,300.00 50.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../066 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     066 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 28,300.00 מהעברה      
      
      
אוהש גוס לכמ תורונצ לש םיצוציפ ןוקית     57.05.0060
לכ תקפסא :ללוכ ,)מ"מ 02 )005" רטוקב      
הריפח ,ץוציפה ןוקיתל םישורדה םירזיבאה      
,םזוקינו םימה תמירז תקספה ,םוקימה יולגו      
רזוח יולימו יוסכ ,םיכותיר ,ןוקיתה תיישע      
ריחמה .המירזה שודיחו הריפח יפדוע תקחרהו      

 10,300.00 10,300.00     1.00 'פמוק 'מ 5 דע ךרואב תרנצ תנקתה ללוכ  
      
אוהש גוס לכמ תורונצ לש םיצוציפ ןוקית     57.05.0070
לכ תקפסא :ללוכ ,)מ"מ 81 )054" רטוקב      
הריפח ,ץוציפה ןוקיתל םישורדה םירזיבאה      
,םזוקינו םימה תמירז תקספה ,םוקימה יולגו      
רזוח יולימו יוסכ ,םיכותיר ,ןוקיתה תיישע      
ריחמה .המירזה שודיחו הריפח יפדוע תקחרהו      

  7,700.00 7,700.00     1.00 'פמוק 'מ 5 דע ךרואב תרנצ תנקתה ללוכ  
      
אוהש גוס לכמ תורונצ לש םיצוציפ ןוקית     57.05.0080
לכ תקפסא :ללוכ , )מ"מ 61 )004" רטוקב      
הריפח ,ץוציפה ןוקיתל םישורדה םירזיבאה      
,םזוקינו םימה תמירז תקספה ,םוקימה יולגו      
תקחרהו רזוח יולימו יוסכ ,ןוקיתה תיישע      
ללוכ ריחמה .המירזה שודיחו הריפח יפדוע      

  7,200.00 7,200.00     1.00 'פמוק 'מ 5 דע ךרואב תרנצ תנקתה  
      
אוהש גוס לכמ תורונצ לש םיצוציפ ןוקית     57.05.0090
לכ תקפסא :ללוכ ,)מ"מ 41 )553" רטוקב      
הריפח ,ץוציפה ןוקיתל םישורדה םירזיבאה      
,םזוקינו םימה תמירז תקספה ,םוקימה יולגו      
רזוח יולימו יוסכ ,םיכותיר ,ןוקיתה תיישע      
ריחמה .המירזה שודיחו הריפח יפדוע תקחרהו      

  6,400.00 6,400.00     1.00 'מ 5 דע תרנצ תנקתה ללוכ רטמ   
      
אוהש גוס לכמ תורונצ לש םיצוציפ ןוקית     57.05.0100
לכ תקפסא :ללוכ ,)מ"מ 21 )513" רטוקב      
הריפח ,ץוציפה ןוקיתל םישורדה םירזיבאה      
,םזוקינו םימה תמירז תקספה ,םוקימה יולגו      
רזוח יולימו יוסכ ,םיכותיר ,ןוקיתה תיישע      
ריחמה .המירזה שודיחו הריפח יפדוע תקחרהו      

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק 'מ 5 דע תרנצ תנקתה ללוכ  
      
      
      
      
      
      

 65,400.00 50.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../067 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     067 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 65,400.00 מהעברה      
      
      
אוהש גוס לכמ תורונצ לש םיצוציפ ןוקית     57.05.0110
תקפסא :ללוכ ,)מ"מ 01 )082-052" רטוקב      
הריפח ,ץוציפה ןוקיתל םישורדה םירזיבאה לכ      
,םזוקינו םימה תמירז תקספה ,םוקימה יולגו      
רזוח יולימו יוסכ ,םיכותיר ,ןוקיתה תיישע      
ריחמה .המירזה שודיחו הריפח יפדוע תקחרהו      

  4,900.00 4,900.00     1.00 'פמוק 'מ 5 דע תרנצ תנקתה ללוכ  
      
אוהש גוס לכמ תורונצ לש םיצוציפ ןוקית     57.05.0120
תקפסא :ללוכ ,)מ"מ 8 )522-002" רטוקב      
הריפח ,ץוציפה ןוקיתל םישורדה םירזיבאה לכ      
,םזוקינו םימה תמירז תקספה ,םוקימה יולגו      
רזוח יולימו יוסכ ,םיכותיר ,ןוקיתה תיישע      
ריחמה .המירזה שודיחו הריפח יפדוע תקחרהו      

  4,300.00 4,300.00     1.00 'פמוק 'מ 5 דע תרנצ תנקתה ללוכ  
      
אוהש גוס לכמ תורונצ לש םיצוציפ ןוקית     57.05.0130
לכ תקפסא :ללוכ ,)מ"מ 6 )061" רטוקב      
הריפח ,ץוציפה ןוקיתל םישורדה םירזיבאה      
,םזוקינו םימה תמירז תקספה ,םוקימה יולגו      
רזוח יולימו יוסכ ,םיכותיר ,ןוקיתה תיישע      
ריחמה .המירזה שודיחו הריפח יפדוע תקחרהו      

  3,680.00 3,680.00     1.00 'פמוק 'מ 5 דע תרנצ תנקתה ללוכ  
      
אוהש גוס לכמ תורונצ לש םיצוציפ ןוקית     57.05.0140
לכ תקפסא :ללוכ ,)מ"מ 4 )011" רטוקב      
הריפח ,ץוציפה ןוקיתל םישורדה םירזיבאה      
,םזוקינו םימה תמירז תקספה ,םוקימה יולגו      
רזוח יולימו יוסכ ,םיכותיר ,ןוקיתה תיישע      
ריחמה .המירזה שודיחו הריפח יפדוע תקחרהו      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'פמוק 'מ 5 דע תרנצ תנקתה ללוכ  
      
אוהש גוס לכמ תורונצ לש םיצוציפ ןוקית     57.05.0150
לכ תקפסא :ללוכ ,)מ"מ 3 )09" רטוקב      
הריפח ,ץוציפה ןוקיתל םישורדה םירזיבאה      
,םזוקינו םימה תמירז תקספה ,םוקימה יולגו      
רזוח יולימו יוסכ ,םיכותיר ,ןוקיתה תיישע      
ריחמה .המירזה שודיחו הריפח יפדוע תקחרהו      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק 'מ 5 דע תרנצ תנקתה ללוכ  
      
      
      
      
      
      

 84,730.00 50.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../068 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     068 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 84,730.00 מהעברה      
      
      
אוהש גוס לכמ תורונצ לש םיצוציפ ןוקית     57.05.0160
תקפסא :ללוכ ,)מ"מ 2-"1 )57-23" רטוקב      
הריפח ,ץוציפה ןוקיתל םישורדה םירזיבאה לכ      
,םזוקינו םימה תמירז תקספה ,םוקימה יולגו      
יולימו יוסכ  ,תופומ / םיכותיר ,ןוקיתה תיישע      
.המירזה שודיחו ,הריפח יפדוע תקחרהו רזוח      

  2,875.00 2,875.00     1.00 'פמוק 'מ 5 דע תרנצ תנקתהו תקפסא ללוכ ריחמה  
      
אוהש גוס לכמ תורונצ לש םיצוציפ ןוקית     57.05.0170
תקפסא :ללוכ ,)מ"מ 4/3 )52-61" דע רטוקב      
הריפח ,ץוציפה ןוקיתל םישורדה םירזיבאה לכ      
,םזוקינו םימה תמירז תקספה ,םוקימה יולגו      
יולימו יוסכ  ,תופומ / םיכותיר ,ןוקיתה תיישע      
.המירזה שודיחו ,הריפח יפדוע תקחרהו רזוח      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'מ 5 דע תרנצ תנקתהו תקפסא ללוכ ריחמה רטמ   
      
החוש לש םוטיאו חויט ,םוגפ ןוטב ןוקית     57.05.0210
החוש תרקת ןיב חוורמ תמיתס ללוכ ,תמייק      

    290.00   290.00     1.00 ןוטבב הנוילע הילוחל תמייק 'חי   
      

    100.00   100.00     1.00 "T" רוביח וא הרובק החוש רותיא 'חי  57.05.0220
      
הרקב את הקחרהו קוריפ,ףושיח ,הריפח     57.05.0230

  1,500.00 1,500.00     1.00 הלבוה ללוכ ,תלוספ רתאל 'חי   
      
קמועב מ"ס 001-521 רטוק םייק ב.ת לוטיב     57.05.0240
סונוק תריבש ,הסכמ קוריפ :ללוכ ,מ 52.3 דע      
יולימ , תורוניצה לש ןוטבב המיתס, הרקת וא      
וקודיהו ,א גוס עצמ וא לוחב אתה םינפ      

    950.00   950.00     1.00 הבטרהב 'חי   
 92,945.00 םיצוציפ ןוקית 50.75 כ"הס  

      
ת ר נ צ  ץ ו פ י נ  60.75 ק ר פ  ת ת       
      
תטישב 4" רטוקב םייק םימ וק תפלחה     57.06.0010
21 גרד ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה      
    )001EP( 521 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות  
,רשואמ  ןלבק י"ע ,'מ 2 לש קמוע דע מ"מ      
רוביח( הפלחהה םותב וקה םוליצ ללוכ      

    824.00   824.00     1.00 )דרפנב ודדמי םידוביע וא/ו תוחושל רטמ   
      
      
      
      

    824.00 60.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../069 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     069 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    824.00 מהעברה      
      
      
תטישב  6" רטוקב םייק םימ וק תפלחה     57.06.0020
21 גרד ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה      
    )001EP( 081 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות  
,רשואמ ןלבק  י"ע ,'מ 2 לש קמוע דע מ"מ      
רוביח( הפלחהה םותב וקה םוליצ ללוכ      

  1,044.00 1,044.00     1.00 )דרפנב ודדמי םידוביע וא/ו תוחושל רטמ   
      
תטישב 8" רטוקב םייק םימ וק תפלחה     57.06.0030
21 גרד ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה      
    )001EP( 522 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות  
ללוכ ,רשואמ ןלבק י"ע ,'מ 2 לש קמוע דע מ"מ      
וא/ו תוחושל רוביח( הפלחהה םותב וקה םוליצ      

  1,208.00 1,208.00     1.00 )דרפנב ודדמי םידוביע רטמ   
      
תטישב 01" רטוקב םייק םימ וק תפלחה     57.06.0040
21 גרד ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה      
    )001EP( 082 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות  
ללוכ ,רשואמ ןלבק י"ע ,'מ 2 לש קמוע דע מ"מ      
וא/ו תוחושל רוביח( הפלחהה םותב וקה םוליצ      

  1,331.00 1,331.00     1.00 )דרפנב ודדמי םידוביע רטמ   
      
תטישב 21" רטוקב םייק םימ וק תפלחה     57.06.0050
RDS-6.31 ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה      
    001-EP 004 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות  
,'מ 2 לש קמוע דע םייקה רוניצה יאוותב מ"מ      
,המירז ףקעמ עוציב תוברל ,רשואמ ןלבק י"ע      
םלשומ עוציבל םישרדנה םירמוחה לכו יוקינ      
ירחאו ינפל וקה םוליצ ללוכ ,תרנצה שודיח לש      
ודדמי םידוביע וא/ו תוחושל רוביח( עוציבה      

  2,100.00 2,100.00     1.00 )דרפנב רטמ   
      
תטישב 41" רטוקב םייק םימ וק תפלחה     57.06.0060
RDS-6.31 ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה      
    001-EP 004 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות  
,'מ 2 לש קמוע דע םייקה רוניצה יאוותב מ"מ      
,המירז ףקעמ עוציב תוברל ,רשואמ ןלבק י"ע      
םלשומ עוציבל םישרדנה םירמוחה לכו יוקינ      
ירחאו ינפל וקה םוליצ ללוכ ,תרנצה שודיח לש      
ודדמי םידוביע וא/ו תוחושל רוביח( עוציבה      

  2,200.00 2,200.00     1.00 )דרפנב רטמ   
      
      
      
      
      

  8,707.00 60.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../070 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
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11/09/2019
דף מס':     070 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,707.00 מהעברה      
      
      
תטישב 41" רטוקב םייק םימ וק תפלחה     57.06.0070
RDS-6.31 ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה      
    001-EP 054 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות  
,'מ 2 לש קמוע דע םייקה רוניצה יאוותב מ"מ      
,המירז ףקעמ עוציב תוברל ,רשואמ ןלבק י"ע      
םלשומ עוציבל םישרדנה םירמוחה לכו יוקינ      
ירחאו ינפל וקה םוליצ ללוכ ,תרנצה שודיח לש      
ודדמי םידוביע וא/ו תוחושל רוביח( עוציבה      

  2,600.00 2,600.00     1.00 )דרפנב רטמ   
      
תטישב 61" רטוקב םייק םימ וק תפלחה     57.06.0080
RDS-6.31 ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה      
    001-EP 054 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות  
,'מ 2 לש קמוע דע םייקה רוניצה יאוותב מ"מ      
,המירז ףקעמ עוציב תוברל ,רשואמ ןלבק י"ע      
םלשומ עוציבל םישרדנה םירמוחה לכו יוקינ      
ירחאו ינפל וקה םוליצ ללוכ ,תרנצה שודיח לש      
ודדמי םידוביע וא/ו תוחושל רוביח( עוציבה      

  2,720.00 2,720.00     1.00 )דרפנב רטמ   
      
תטישב 81" רטוקב םייק םימ וק תפלחה     57.06.0090
RDS-6.31 ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה      
    001-EP 005 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות  
,'מ 2 לש קמוע דע םייקה רוניצה יאוותב מ"מ      
,המירז ףקעמ עוציב תוברל ,רשואמ ןלבק י"ע      
םלשומ עוציבל םישרדנה םירמוחה לכו יוקינ      
ירחאו ינפל וקה םוליצ ללוכ ,תרנצה שודיח לש      
ודדמי םידוביע וא/ו תוחושל רוביח( עוציבה      

  3,200.00 3,200.00     1.00 )דרפנב רטמ   
      
וקה תפלחה רובע ל"נה םיפיעסל תפסות     57.06.0100

    151.00   151.00     1.00 'מ 4 לש קמוע דע 'מ 2 לעמ םיקמועב רטמ   
      
וקה תפלחה רובע ל"נה םיפיעסל תפסות     57.06.0110

    229.00   229.00     1.00 'מ 6 לש קמוע דע 'מ 4 לעמ םיקמועב רטמ   
      
וקה רטוק תלדגה רובע םיפיעסל תפסות     57.06.0120

    151.00   151.00     1.00 )2"+( הלעמ יפלכ תחא "הגרדמ"ב םייקה רטמ   
 17,758.00 תרנצ ץופינ 60.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1014-215   .../071 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/09/2019
דף מס':     071 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  70.75 ק ר פ  ת ת       
      
תודובע :ללוכ ,םימייק םיאת הבוג תמאתה     57.07.1530
,הרקת תריבש אלל םישורד םירמוח ,רפע      

    330.00   330.00     1.00 'פמוק יפוס הבוג דע הסכמ וא תשר  
    330.00 הנכה תודובע 70.75 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ת ו פ י ט ע  80.75 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטב תופיטע      
      
לכבו 6"-3" רטוקב תורונצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.08.0020

    133.00   133.00     1.00 .ןויזה ללוכ ,קמוע רטמ   
      
21"-8" רטוקב תורוניצל ןייוזמ ןוטב תפיטע     57.08.0030

    206.00   206.00     1.00 .ןויזה ללוכ ,קמוע לכבו רטמ   
      
61"-41" רטוקב תורוניצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.08.0040

    333.00   333.00     1.00 .ןויזה ללוכ קמוע לכבו רטמ   
      
81"-02" רטוקב תורוניצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.08.0050

    415.00   415.00     1.00 .ןויזה ללוכ קמוע לכבו רטמ   
      
42"-82" רטוקב תורוניצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.08.0060

    540.00   540.00     1.00 .ןויזה ללוכ קמוע לכבו רטמ   
  1,627.00 ןוטב תופיטע 80.75 כ"הס  

      
ן ו פ י ד  90.75 ק ר פ  ת ת       
      
הקמועש ןופיד תכרעמ רובע  תפסות ןתנת אל      
'מ 5.3 מ ןטק      
      
ןופיד תודובע רובע רוניצה ריחמל תפסות     57.09.0010
תוכימת תכרעמ תועצמאב 'מ 5.3 לעמ קמועב      
תרצות ,"METSYS LIAR EDILS"  תמגודכ      
    "WTL"  וא "UABREV  SE" - וא הינמרג K  
    XOB SGNIRK001-S, תרצות UABREV  

    800.00   800.00     1.00 רשואמ ע"ש וא הינמרג SE רטמ   
    800.00 ןופיד 90.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1014-215   .../072 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     072 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ל י צ ו  ה פ י ט ש  01.75 ק ר פ  ת ת       
      
תועצמאב םייק םימ /בויב וק תפיטשו םוליצ     57.10.0010
שרדנכ ,תטלק  +  חוד תקפסהו ואדיו תמלצמ      
םוליצהו הפיטשל רבעמ( .דחוימה טרפמב      
וק תחנה ריחמב םילולכו םיביוחמה םינושארה      

     45.00    45.00     1.00 )שדח רטמ   
     45.00 םוליצו הפיטש 01.75 כ"הס  

2,265,251.05 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס  
      
)ת ו י מ ו י ( י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
ד ו י צ ו  ם ד א  ח כ  ת ד ו ב ע  10.06 ק ר פ  ת ת       
      
הדובע תועש 8 כ בשחי י'גר יפיעסב ע"י      
      

     74.00    74.00     1.00 יעוצקמ לעופ תדובע ע"ש  60.01.0010
      

     63.00    63.00     1.00 יעוצקמ יתלב לעופ תדובע ע"ש  60.01.0020
      

    163.00   163.00     1.00 תורוניצ תחנהו ךותירל )םישנא 2( תווצ תדובע ע"ש  60.01.0030
      
תוברל תורוניצ תחנה )םישנא 2( תווצ תדובע     60.01.0040

    189.00   189.00     1.00 תכתר ע"ש   
      

  2,100.00 2,100.00     1.00 הדידמ תווצ תדובע ע"י  60.01.0050
      

    184.00   184.00     1.00 ק"מ 51 הניכר תיאשמ תדובע ע"ש  60.01.0060
      

    231.00   231.00     1.00 ףונמ םע ק"מ 51 הניכר תיאשמ תדובע ע"ש  60.01.0070
      

    194.00   194.00     1.00 ליבקמ וא B.C.J-4 ןורפחמ תדובע ע"ש  60.01.0080
      
וא "טקבוב" גוסמ ינפוא ןורפחמ ינימ תדובע     60.01.0090

    168.00   168.00     1.00 ליבקמ ע"ש   
      
וא 059 רליפרטק ינפוא )לפוש( העי תדובע     60.01.0100

    221.00   221.00     1.00 ליבקמ ע"ש   
      
וא 559 רליפרטק ילחז )לפוש( העי תדובע     60.01.0110

    247.00   247.00     1.00 ליבקמ ע"ש   
      
וא 523 רליפרטק ילחז ילוארדיה רפחמ תדובע     60.01.0130

    341.00   341.00     1.00 )הריבש שיטפו ףכ םע( ליבקמ ע"ש   
      

    299.00   299.00     1.00 ןוט 02-51 ינפוא ילוארדיה רפחמ תדובע ע"ש  60.01.0140
      

  4,474.00 10.06 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../073 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     073 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,474.00 מהעברה      
      
      
הטלפ / "גמוב" ןטק ינדי שבכמ תדובע     60.01.0150

    100.00   100.00     1.00 ליבקמ וא תינויצרביו ע"ש   
      
"גמוב" ןוט 21-01 ענוממ טטור שבכמ תדובע     60.01.0160

    152.00   152.00     1.00 ליבקמ וא ע"ש   
      

    184.00   184.00     1.00 תוחפל ק"מ 51 םימ תילכימ תדובע ע"ש  60.01.0180
      

    131.00   131.00     1.00 הלגע + רוטקרט תדובע ע"ש  60.01.0190
      

    168.00   168.00     1.00 ליעפמ ללוכ 6" המדא חדקמ תדובע ע"ש  60.01.0210
      
סיסב לע הנטק תינורטקלא תפצרקמ תדובע     60.01.0250

  9,240.00 9,240.00     1.00 רק ע"י   
      
בויב יוק תפיטשל לדוג לכב "תיבויב" תדובע     60.01.0260

  2,415.00 2,415.00     1.00 זוקינו ע"י   
      
םידבוע ינשו  ליעפמ גהננ ללוכ םינוקית תדיינ     60.01.0280
עוציבל םילמשחו םיינדי םילכ םע תוחפל      
הרויש לככ תונוש תודובעו םימ תודובע      

  2,000.00 2,000.00     1.00 חקפמה ע"י   
      
תודובע תרגסמב אלש( הליזנ/תויתשת רותיא     60.01.0290

  2,000.00 2,000.00     1.00 )םיווק תחנה/ץוציפ/ןוקית ע"י   
      
ללוכ )הלודג וא הנטק( שורד לדוגב ץח תלגע     60.01.0300
01 דע ע"יל הרכשהה ריחמ .החטבא תווצ      

  1,100.00 1,100.00     1.00 תועש ע"י   
 21,964.00 דויצו םדא חכ תדובע 10.06 כ"הס  
 21,964.00 )תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס  

      
ם י ח ו ד י ק  16 ק ר פ       
      
ם י ח ו ד י ק  10.16 ק ר פ  ת ת       
      
תרנצ גרד ,הדלפה ילוורש יבועו גוס .1       
םיליגר םייקפוא םיחודיקב הגוסו ןליתאילופה      
/ חקפמה / ןנכתמה תשירד י"פע ויהי םישימגו      
גרד תא תונשל תוכזה הרומש ןימזמל( ןימזמה      
)הדיחיה ריחמב יוניש אלל רוניצה גוס ,רוניצה      
      
      
      

10.16 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 1014-215   .../074 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     074 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיללוכ םיקפוא םיחודיק עוציבל םיריחמה .2      
,רבעמה ידיצ ינשב תונגראתה תורוב תריפח      
.תונושה תויושרה םע םואתו רפע יפדוע יוניפ      
      
תלבוה םיללוכ רונצ הלחשהל םיריחמה .3      
,רונצה תלחשה ,הייריעה ינסחממ רונצה      
תריגס ,)ךמס ילענ( םייטסלפ םילדנס תקפסא      
,רוניצ ירבחמ ,רוניצל לוורשה ןיב חוורמה      
תרנצ ירבחמ      
      
ךותיר ,הלבוה ,הקפסא תוברל ,יקפוא חודיק     61.01.0010
רוניצל 02'' לוורש( 02'' רטוקב לוורש תסנכהו      

  2,850.00 2,850.00     1.00 ''12). רטמ   
      
ךותיר ,הלבוה ,הקפסא תוברל ,יקפוא חודיק     61.01.0015
רוניצל 81'' לוורש( 81'' רטוקב לוורש תסנכהו      

  2,530.00 2,530.00     1.00 ''10). רטמ   
      
ךותיר ,הלבוה ,הקפסא תוברל ,יקפוא חודיק     61.01.0025
רוניצל 61'' לוורש( 61'' רטוקב לוורש תסנכהו      

  2,070.00 2,070.00     1.00 ''8). רטמ   
      
ךותיר ,הלבוה ,הקפסא תוברל ,יקפוא חודיק     61.01.0035
רוניצל 41'' לוורש( 41'' רטוקב לוורש תסנכהו      

  1,955.00 1,955.00     1.00 ''6). רטמ   
      
ךותיר ,הלבוה ,הקפסא תוברל ,יקפוא חודיק     61.01.0045
רוניצל 21'' לוורש( 21'' רטוקב לוורש תסנכהו      

  1,840.00 1,840.00     1.00 ''4). רטמ   
      
תלחשהו הפיטעה תמלשה ,ךותיר ,הלבוה     61.01.0050
םינפ יופיצ םע 61/3''.ד.ע הדלפ 21'' רוניצ      

    500.00   500.00     1.00 .02'' לוורש ךותב תינוציח הפיטעו רטמ   
      
תלחשהו הפיטעה תמלשה ,ךותיר ,הלבוה     61.01.0055
םינפ יופיצ םע 61/3''.ד.ע הדלפ 01'' רוניצ      

    380.00   380.00     1.00 .81'' לוורש ךותב תינוציח הפיטעו רטמ   
      
תלחשהו הפיטעה תמלשה ,ךותיר ,הלבוה     61.01.0065
םינפ יופיצ םע 61/3''.ד.ע הדלפ 8'' רוניצ      

    320.00   320.00     1.00 .61'' לוורש ךותב תינוציח הפיטעו רטמ   
      
תלחשהו הפיטעה תמלשה ,ךותיר ,הלבוה     61.01.0075
םינפ יופיצ םע 23/5''.ד.ע הדלפ 6'' רוניצ      

    290.00   290.00     1.00 .41'' לוורש ךותב תינוציח הפיטעו רטמ   
 12,735.00 10.16 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1014-215   .../075 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     075 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,735.00 מהעברה      
      
      
תלחשהו הפיטעה תמלשה ,ךותיר ,הלבוה     61.01.0085
םינפ יופיצ םע 23/5''.ד.ע הדלפ 4'' רוניצ      

    265.00   265.00     1.00 .21'' לוורש ךותב תינוציח הפיטעו רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0145
    001-EP ךרואב מ"מ 011 דע רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

    325.00   325.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0155
    001-EP ךרואב מ"מ 061 רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

    480.00   480.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0165
    001-EP ךרואב מ"מ 002  רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא  ,חודיקה      

    605.00   605.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0175
    001-EP ךרואב מ"מ 052  רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

    715.00   715.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0185
    001-EP ךרואב מ"מ 513  רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

  1,044.00 1,044.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0195
    001-EP ךרואב מ"מ 553 רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

  1,208.00 1,208.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
      
      
      
      
      

 17,377.00 10.16 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../076 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     076 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 17,377.00 מהעברה      
      
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0205
    001-EP ךרואב מ"מ 004 רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

  1,208.00 1,208.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0215
    001-EP ךרואב מ"מ 054 רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא  ,חודיקה      

  1,318.00 1,318.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0225
    001-EP ךרואב מ"מ 005 רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא  ,חודיקה      

  1,593.00 1,593.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0235
    001-EP ךרואב מ"מ 065 רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

  1,820.00 1,820.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0245
    001-EP ךרואב מ"מ 036 רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

  2,080.00 2,080.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0255
    001-EP ךרואב מ"מ 017 רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

  2,990.00 2,990.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0265
    001-EP ךרואב מ"מ 008 רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

  3,705.00 3,705.00     1.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ   
      
      
      
      

 32,091.00 10.16 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1014-215   .../077 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/09/2019
דף מס':     077 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 32,091.00 מהעברה      
      
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     61.01.0275
    001-EP מ"מ 008 לעמ  רטוקב ע"וש וא  
,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו ךרואב      
תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה עוציב      
םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רוב      

      5.00     5.00     1.00 ]הדיחיה ריחמ X מ"מב רוניצה רטוק : הבצהל[ מ"מ   
      
רובע רטוק לכב יקפוא חודיק ריחמל תפסות     61.01.0345
ךרוא : הבצהל[ ףיצרו השק עלסב עוציב      

     75.00    75.00     1.00 ]001 / הדיחי ריחמ X רטמב( %     
      
רובע רטוק לכב יקפוא חודיק ריחמל תפסות     61.01.0355
%2 דע קייודמ ינויצטיברג עופישב עוציב      

     50.00    50.00     1.00 ]הדיחי ריחמ X ךרוא : הבצהל[ %     
      
רובע רטוק לכב יקפוא חודיק ריחמל תפסות     61.01.0365
%2 לעמ קייודמ ינויצטיברג עופישב עוציב      

     25.00    25.00     1.00 ]הדיחי ריחמ X ךרוא : הבצהל[ %     
      
/ יס.יו.יפ תרנצ יפיעס יריחמל התחפה     61.01.0385
יא רובע מ"מ 061-002 םירטקב תיטסלפ      
םיקפוא םיחודיקב יוסיכו החנה , הריפח עוציב      

    -52.00   -52.00     1.00 םישיבכ תויצחבו רטמ   
      
/ יס.יו.יפ תרנצ יפיעס יריחמל התחפה     61.01.0395
יא רובע מ"מ 052-513 םירטקב תיטסלפ      
םיקפוא םיחודיקב יוסיכו החנה , הריפח עוציב      

    -78.00   -78.00     1.00 םישיבכ תויצחבו רטמ   
      
/ יס.יו.יפ תרנצ יפיעס יריחמל התחפה     61.01.0405
יא רובע מ"מ 553-054 םירטקב תיטסלפ      
םיקפוא םיחודיקב יוסיכו החנה , הריפח עוציב      

   -104.00  -104.00     1.00 םישיבכ תויצחבו רטמ   
      
/ יס.יו.יפ תרנצ יפיעס יריחמל התחפה     61.01.0415
יא רובע מ"מ 005-036 םירטקב תיטסלפ      
םיקפוא םיחודיקב יוסיכו החנה , הריפח עוציב      

   -130.00  -130.00     1.00 םישיבכ תויצחבו רטמ   
 31,882.00 םיחודיק 10.16 כ"הס  
 31,882.00 םיחודיק 16 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: 1014-215   .../078 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ   גרבנרוק - רנכוב - ןיקריס  
4009329-30 סקפ 3009329-30 07194 הווקת חתפ 41 רבמיא
 

11/09/2019
דף מס':     078 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ר י ח  ת ד ו ב ע  36 ק ר פ       
      
ם ו ר י ח ב  ת ו ד ו ב ע  10.36 ק ר פ  ת ת       
      
הדובע תועש 61 כ בשחי םוריח יפיעסב ע"י      
תורמשמ ינש לולכיו      
      
תונחת  תחיתפב דיגאתל עויסל םוריח תווצ     63.01.0010
תרירג ,םוריח תעשב וא ליגרת ןמזב ,הקולח      
םיבבס עוציבו,תויזרב תשירפ ,םימ ילכימ      
:ללוכ רבש ינוקית .םימ תקולחו יולימל  יולימל      
םידבוע 3 -      
הדובע להנמ -      
גהנ םע "עס םר" תיאשמ -      
ןורפחמ ליעפמ -      
: םילכו דויצ        
לע הלעי אל וליגש  חותפ זגרא  םע רדנט -      
םוריחה תווצ דוינהל םייתנש      
לפוש רוטקרט -      
ילכ ,המרה דויצ( ןלבק דויצ םע םיררגנ 2 -      
תלעפהל רוטרנג ,וגנוק ( ןוגכ םיידועי הדובע      
,הריפח יתא ,םיילמשח הדובע ילכ      
)'וכו םישיטפ,םישוקמ      
ןורפחמ -      
3 ללוכה היליל תדובעל  הרואת תלגע 1 -      
דיינ רוטרנג ,ובמ'ג םירוטק'גורפ ,הרואת ינולב      
.קתשומ      
תותשר תמגוד ( ןוולוגמ הדלפ רודיג תשר -      
הבוג 'מ 8.1 בחור  .טולישו וגול ללוכ )הדוהי      
. הריפח ירוזא רודיגל . 'חי 051 , 'מ 3.1      
טולישו וגול ללוכ חישק  קיטסלפמ םימוסחמ -      
'וכו תוינמז םיכרד , לגר יכלוה תייחנהל      
העונת תרדסהל ץח תלגע -      

  8,500.00 8,500.00     1.00 ררגנ תכתר רוטרנג - ע"י   
      
רטוקב תררגנ הבאשמ לולכי הליל תוננוכ תווצ      
6" וא 4"      
      
00:91 מ לחה םינוקית תדיינ לש הליל תוננוכ     63.01.0020

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק תרחמל 00:7 ל דעו  
 10,500.00 םוריחב תודובע 10.36 כ"הס  
 10,500.00 םוריח תדובע 36 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 1014-215   .../079 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/09/2019
דף מס':     079 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ד מ  ת פ ל ח ה  46 ק ר פ       
      
ם י מ  י ד מ  ת פ ל ח ה  10.46 ק ר פ  ת ת       
      

     35.00    35.00     1.00 5.0''-1" רטוק םימ דמ תפלחה 'חי  64.01.0010
      

     40.00    40.00     1.00 5.1''-2'' רטוק םימ דמ תפלחה 'חי  64.01.0020
      

    100.00   100.00     1.00 2'' רטוק ןגואמ םימ דמ תפלחה 'חי  64.01.0030
      

    150.00   150.00     1.00 2"> רטוק  ןגואמ םימ דמ תפלחה 'חי  64.01.0040
      
דע םימה דמל ביבסמ הריפח ( םימ דמ יוליג     64.01.0050

    100.00   100.00     1.00 'פמוק היחמצ םוזיגו מ"ס 05 קמוע  
      
הליזנ ( הליזנ םוקיתו םימ דמב םירטליפ יוקינ     64.01.0060

     30.00    30.00     1.00 'פמוק )םינגוא וא םידרוקרהמ  
      
4''  דע רטוקב דמ ינפל םינבא תדוכלמב לופיט     64.01.0070

    150.00   150.00     1.00 'פמוק )הריגסו םיננסמ יוקינ ,החיתפ ללוכ ( ללוכ  
      

     30.00    30.00     1.00 'פמוק םימ דמב לופיט ךרוצל לוענמ תריבש 64.01.0080
      
רזיבא לכ וא גנישוב ,הפומ , לפינ תפלחה     64.01.0090
2'' דע רטוקב םימה דמ ינפל רחא גרבותמ      

     30.00    30.00     1.00 ללוכ 'חי   
    665.00 םימ ידמ תפלחה 10.46 כ"הס  
    665.00 םידמ תפלחה 46 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1014-215   .../080 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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בקעי ראב .מ.מ
תרגסמ זרכמ - םימה תשר תקזחא - בקעי ראב

פרויקט: 106-19-512
A2 מהדורה

 

11/09/2019 )זוכיר( תרגסמ זרכמ
דף מס':     080 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

יללכ 00 קרפ    
   

        15.00 יללכ 00 כ"הס               
   
תוכרדמו םישיבכ ינוקית ,רפע תודובע 15 קרפ    
   

                 18,398.00 ףוצירו קוריפ תודובע 10.15 קרפ תת   
   

                    352.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת   
   

                  1,042.00 טלפסא תודובע 30.15 קרפ תת   
   

                  7,043.00 ןוטב תודובע 40.15 קרפ תת   
   

    26,835.00 תוכרדמו םישיבכ ינוקית ,רפע תודובע 15 כ"הס               
   
בויבו םימ תודובע 75 קרפ    
   

                279,847.45 )םיחפס ללוכ ריחמה(  םימ תקפסא יווק 10.75 קרפ תת   
   

                 11,856.00 םירזיבאו תרנצ יקורפ 20.75 קרפ תת   
   

                138,651.00 תושינ ,םילוורש ,ןכרצ ירוביח 30.75 קרפ תת   
   

              1,721,391.60 םימל םירזיבאו םינקתמ 40.75 קרפ תת   
   

                 92,945.00 םיצוציפ ןוקית 50.75 קרפ תת   
   

                 17,758.00 תרנצ ץופינ 60.75 קרפ תת   
   

                    330.00 הנכה תודובע 70.75 קרפ תת   
   

                  1,627.00 ןוטב תופיטע 80.75 קרפ תת   
   

                    800.00 ןופיד 90.75 קרפ תת   
   

                     45.00 םוליצו הפיטש 01.75 קרפ תת   
   

 2,265,251.05 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס               
 
 
 

קובץ: 1014-215   .../081 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/09/2019
דף מס':     081 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

)תוימוי( י'גר תודובע 06 קרפ    
   

                 21,964.00 דויצו םדא חכ תדובע 10.06 קרפ תת   
   

    21,964.00 )תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס               
   
םיחודיק 16 קרפ    
   

                 31,882.00 םיחודיק 10.16 קרפ תת   
   

    31,882.00 םיחודיק 16 כ"הס               
   
םוריח תדובע 36 קרפ    
   

                 10,500.00 םוריחב תודובע 10.36 קרפ תת   
   

    10,500.00 םוריח תדובע 36 כ"הס               
   
םידמ תפלחה 46 קרפ    
   

                    665.00 םימ ידמ תפלחה 10.46 קרפ תת   
   

       665.00 םידמ תפלחה 46 כ"הס               
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11/09/2019
דף מס':     082 2A הרודהמ-בקעי ראב-תרגסמ זרכמ-םימה תשר תקזחא

  
קרפ ךס  

        15.00 יללכ 00 קרפ  
  

    26,835.00 תוכרדמו םישיבכ ינוקית ,רפע תודובע 15 קרפ  
  

 2,265,251.05 בויבו םימ תודובע 75 קרפ  
  

    21,964.00 )תוימוי( י'גר תודובע 06 קרפ  
  

    31,882.00 םיחודיק 16 קרפ  
  

    10,500.00 םוריח תדובע 36 קרפ  
  

       665.00 םידמ תפלחה 46 קרפ  
 

  
לכה ךס  
 2,357,112.05  יללכ כ"הס  

    400,709.05 מ"עמ %71  
  2,757,821.10 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 1014-215 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


