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  כמויותכתב   -2חוברת 
    

  רשימת יועצים: 
  
  
  

  איש קשר  תפקיד  חברה  טלפון  נייד  פקס דוא"ל
rima@b-y.org.il 

 
050-9234187 08-9785411 

 המועצה המקומית באר 
מהנדסת  
  המועצה

  רימה  לבדב 

   יעקב     
alex@atid-eng.co.il 072-2215954 054-8163459 072-2215950  מנהל   עתיד מהנדסים

  פרוייקט 
אלכס   
  טרבינסקי 

office@galpaz-arch.com 09-8996374 050-5231118 09-8996371 
 גלפז אדריכלות והנדסה 

אדריכל  
  ומנהל 

נחמן   
  אטשטיין 

   תכנון  בע"מ     
office@dnts.co.il 03-9522628 0542320015 03-9523332  מה של  מדידיה  נתן שלסינגר  

tobis1@netvision.net.il 
 

050-5337098 04-8341099 
 אילון טוביס מהנדסים 

יועץ  
  אינסטלציה 

אילון   
  טוביס 

   ומ.א  יועצים בע"מ     
sigal.keynan@gmail.co

m 

 
054-7591035 

 
אילן כרמון בטיחות  

 בע"מ 
יועצת  
  בטיחות 

  סיגל  קינן 

  ונגישות      
b-eng@zahav.net.il 

 
054-4424083 09-7665471 

 ד. בורנשטיין הנדסת
דב     חשמל 

  בורנשטיין 

   חשמל בע"מ     
office@kirmadery.co.il 

 
קונסטרוקצ  ק.ד מהנדסים בע"מ 077-2705677 052-4732932

  יה
יפעת   

  קירמה 

shimon@ps-eng.com 
08-9212702 

 
סלע הנדסה  -פרץ 08-9212608

 אזרחית 
  שמעון  פרץ   תנועה 

  
 

   בע"מ  
moshe@c-t.co.il 03-7255936 054-5333588 03-5323200 C-T   יועץ

 תקשורת 
  משה  חורי 

     
 

 
gdlandarch@gmail.com 03-5496768 052-3870912 03-5496817  פיתוח,  יועץ  דוד גת

  ניקוז 
  דוד  גת 

i2sarig@netvision.net.il 03-9414479 050-5310320 03/9414478 ישראל  שריג  כמאי  ישראל שריג  

vis@vis.co.il 09-8857473 
 

  מולי  ויתקין   מעליות  וי.אי.אס הנדסה בע"מ  09-8857472
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ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     001 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
רפע תודובעו םיללכ םיאנת 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע ו  ם י ל ל כ  ם י א נ ת  10.10 ק ר פ       
      
ם י ל ל כ  ם י א נ ת  10.10.10 ק ר פ  ת ת       
      
. בקעי ראבב   וניה טקיורפה      
      
עוצב הדיחיה יריחמ ןובשחב תחקל ןלבקה לע      
תולבגה םע תופיפצב סלכואמ רוזאב הדובעה      
םינבמל תודימצב הניה הדובעה . העונת      
. םימייק      
      
ומויב םוי ידמ םוקמב תלוספה תא הנפי ןלבקה      
דרפנ יתלב קלח וניה  תלוספה יוניפ .      
. דרפנב ךכ לע םלושי אלו ןלבקה תודובעמ      
י"ע השרומ הכיפש רתאל עצובי תלוספה יוניפ      
טלחומ ןויקינ לע רומשל ןלבקה לע . תויושרה      
ןתי ישארה ןלבקה . םיירובצה םירוזאה לכב      
י"פע ןימזמה לש הנשמ ינלבקל םיתורש      
םיחתפ תחיתפ ויהי םיתורשה - ו"כ ךרוצה      
ינלבק ירחא ןויקינ ללוכ ןוטב יתותס , םתריגסו      
תולע. עבצ ינוקת , םינומיסב הרזע , הנשמה      
ןלבקה לש הדיחיה יריחמב הלולכ םיתורשה      
איצמהל ןלבקה לע . . םולשת תפסות לכ אללו      
עוצב ךרוצל םישרדנה םיחוטבה לכ תא ןימזמל      
תוחיטב יארחא תונמל ןלבקה לע . הדובעה      
. קוחה י"פע      
      
.  הנדמואב ןניה תויומכה בתכב תויומכה      
      
עוצבו העונתה ירדסה לכ תא םאתל ןלבקה לע      
תואצוהב ל"נה לילכהלו   תויושרה לומ      
.דרפנב ל"נה לע םלושי אל , ותדובע      
      
יארחאה ךמסומ הדובע להנמ יתורש      
לכלו  עוצבה תפוקת ךרוא לכל .תוחיטבל      
הדובעה להנמ תורדעה. ימויה עוצבה ךשמ      
לש תידיימ הקספהל םורגת איהש הביס לכמ      
. ןלבקה ןובשח לעו רתאב תודובעה      

םיללכ םיאנת 10.10.10 כ"הס            
      
ה ר י פ ח  30.10.10 ק ר פ  ת ת       
      
/ו הריפחל הנווכה הריפח ןיוצמ ובש םוקמ לכב      
. הביצח וא      
      

30.10.10 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../002 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     002 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
רפע תודובעו םיללכ םיאנת 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הדובעה ריחמב לולכ רפעו הריפח יפדוע יוניפ      
. םולשת תפסות אללו      
      
רזוח יולימ תוללוכ הביצח / הריפחה 'בע      
. קודיה תוברל מ"ס 02 לש  תובכשב      
      
תודובע יפיעסל עוציב תויומכ רושיא ךרוצל      
ןיכהל ןלבקה לע )הריפח וא/ו יולימ( רפע      
.עוציבה ירחאו ינפל תיבצמ הפמ תינכות      
ורשואיו ךמסומ דדומ י"ע ונכוי תוינכותה      
דדומ תינכות תמייק םהב םירקמב .ותמיתחב      
וז תינכות שמשת הדובעה עוציב םדוק תיבצמ      
יכ ררבתי םהב םירקמב טעמל( בושיחל סיסבכ      
.)הדובעה תליחת םדוק חטשב םייוניש ושענ      
תלוכתמ  קלח ןניה הדידמה תוינכות תנכה      
.ןרובע םלושי אלו םיריחמה      
      
תלוספ קוליס ללוכ מ"ס 52 קמועל חטש ףושיח     01.01.03.0020

 18,750.00    15.00 1,250.00 .ו"כו  טלפסא , םיצע, היחמצ, היבשע ללוכהו , ר"מ   
      
תונוש תודימב  תוכירבל הריפח     01.01.03.0250

  8,250.00    55.00   150.00 . ק"מ   
      

  4,250.00    85.00    50.00 ו"כו דוסי תורוק , תורובל הריפח ק"מ  01.01.03.0260
 31,250.00 הריפח 30.10.10 כ"הס  

      
א ב ו מ  י ו ל י מ  40.10.10 ק ר פ  ת ת       
      
לש    תובכש יולימ  תוברל א גוס אבומ יולימ      01.01.04.0010
%89 לש תופיפצ תמרל   קודיהו  מ"ס 02      

 18,750.00    75.00   250.00 והשא .דומ ק"מ   
      

  1,500.00     6.00   250.00 . ימוקמ רפע יולימ לש רקובמ קודיה ק"מ  01.01.04.0230
      
שבכמ ירבעמ 8 י"ע    תיתש לש רקובמ קודיה     01.01.04.0250

 12,500.00    10.00 1,250.00 . ר"מ   
 32,750.00 אבומ יולימ 40.10.10 כ"הס  

      
      
      
      

 64,000.00 רפע תודובעו םיללכ םיאנת 10.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../003 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     003 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.10 ק ר פ       
      
ד ו ס י  ת ו ר ו ק ו  ת ו ד ו ס י  10.20.10 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 03-02 בחורב 03-ב  דוסי  תורוק     01.02.01.0020

  4,500.00   900.00     5.00 םינוש םיהבגבו ק"מ   
      
מ"ס 05-04 בחורב 03-ב  דוסי  תורוק     01.02.01.0030

 12,750.00   850.00    15.00 םינוש םיהבגבו ק"מ   
      
תורוקל עצמכ  מ"ס 02 הבוגב דיבילופ   יזגרא      01.02.01.0052

  4,675.00    55.00    85.00 מ"ס02- 03 בחורב דוסי רטמ   
      
תורוקל עצמכ  מ"ס 02 הבוגב דיבילופ   יזגרא      01.02.01.0055

  7,150.00    65.00   110.00 מ"ס04  -05-בחורב דוסי רטמ   
      

 10,400.00   800.00    13.00 .03-ב סנולכ ישארו  דוסי ינודומע ק"מ  01.02.01.0075
 39,475.00 דוסי תורוקו תודוסי 10.20.10 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  20.20.10 ק ר פ  ת ת       
      

 63,250.00    55.00 1,150.00 מ"ס 02 הבוגב דיבילופ  יזגרא ר"מ  01.02.02.0010
      
ג"ע הלופכ מ"מ 3.0 יבועב   ןליטאילופ תעירי     01.02.02.0020

  9,680.00     8.00 1,210.00 .  עצמ ר"מ   
      

 34,500.00    30.00 1,150.00 . הפצרל עצמכ  מ"ס5 יבועב הזר ןוטב ר"מ  01.02.02.0025
      
לע םיקוצי 03-ב מ"ס02  יבועב ןוטב יפצרמ     01.02.02.0045

 11,700.00   195.00    60.00 .עצמ ר"מ   
      
לע םיקוצי 03-ב מ"ס52  יבועב ןוטב יפצרמ     01.02.02.0060

264,500.00   230.00 1,150.00 .עצמ ר"מ   
383,630.00 תופצרו םיפצרמ 20.20.10 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  30.20.10 ק ר פ  ת ת       
      

 15,000.00 1,500.00    10.00 .מ"ס01  יבועב  03 -ב ןוטב תוריק ק"מ  01.02.03.0010
      

525,000.00 1,400.00   375.00 .מ"ס 52-02  יבועב  03 -ב ןוטב תוריק ק"מ  01.02.03.0015
      

 25,400.00 1,270.00    20.00 .מ"ס53-03  יבועב  03 -ב ןוטב תוריק ק"מ  01.02.03.0020
      

 15,000.00 1,500.00    10.00 . 03-ב תונוש תודימב םידומע ק"מ  01.02.03.0040
580,400.00 30.20.10 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../004 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     004 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

580,400.00 מהעברה      
      
      
שדח חפ    תינבתב םיקוצי  םילוגע םידומע     01.02.03.0050
תונוש תודימב   לכירדאה י"פע    ץוריח םע      

 24,000.00 2,000.00    12.00 . 03-ב ק"מ   
604,400.00 םידומעו תוריק 30.20.10 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ  ,ת ו ר ו ק  40.20.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ו ג ח ו       
      
03ב    תויולת, ,תונותחת ,תונוילע תורוק     01.02.04.0020
עופשב עוצב תוברל   תונוש    תודימב      
תודימב םוטיא תודובעל ערג עוצב תוברל.      
תוינבתב ףושחו קלח ןוטב רמג תוברל. תונוש      

281,250.00 1,250.00   225.00 . חפ ק"מ   
      
םיד"חול תורקת      תנעשהל    ןוטב ןש     01.02.04.0030

          1,500.00 .03 -ב תונוש תודימב ק"מ           
281,250.00 תורוגחו תוקעמ ,תורוק 40.20.10 כ"הס  

      
ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  50.20.10 ק ר פ  ת ת       
      

  5,130.00   285.00    18.00 .מ"ס 02 יבועב 03 -ב ןוטב תורקת ר"מ  01.02.05.0010
      

  7,480.00   340.00    22.00 .מ"ס 52 יבועב 03 -ב ןוטב תורקת ר"מ  01.02.05.0020
      

504,000.00   360.00 1,400.00 .מ"ס 03 יבועב 03 -ב ןוטב תורקת ר"מ  01.02.05.0028
      
רבמקה לעמ הדידמ  מ"ס 5 יבועב גניפוט     01.02.05.0910

 39,950.00    47.00   850.00 .03-ב   דבלב ר"מ   
556,560.00 תוגגו תורקת 50.20.10 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י   60.20.10 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל תוכרעמל תונוש תודימב םינוש תודוסי     01.02.06.0070

  4,437.00 1,479.00     3.00 . ףצוזיא ק"מ   
      
תריגס תוברל מ"ס 01 יבועב ןוטב תוהבגה     01.02.06.0080

    640.00    64.00    10.00 .  תוכרעמ יריפ ר"מ   
      
םיפיעסל ( 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב תפסות     01.02.06.0132

  5,000.00    50.00   100.00 )04-ב םהב ןייוצמ אלש ק"מ   
      

 10,077.00 60.20.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../005 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     005 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,077.00 מהעברה      
      
      
תרבח תויחנה י"פע טלפמוק תילעמל םוגיפ     01.02.06.0142

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק . םיבלשב וקורפ תוברל תוילעמה  
      
'בח תויחנה י"פע תילעמה יפוקשמ ןוטיב      01.02.06.0152

    800.00   400.00     2.00 . תוילעמה 'חי   
      
עוצבה . םינוש םייבועב םיעפושמ םיחטשמ     01.02.06.0162
תוריקב םיחטשמה ןוגיע + ריקב תותס   ללוכ      

 16,500.00 1,100.00    15.00 . סדנהמה יטרפ י"פע ק"מ   
      

  6,500.00    65.00   100.00 תונוש תודימב תוגרדמל ןוטב   ישלושמ רטמ  01.02.06.0172
 37,377.00 תונושו םייניב תוקיצי  60.20.10 כ"הס  

      
ן ו י ז  ת ד ל פ   70.20.10 ק ר פ  ת ת       
      

405,000.00 4,500.00    90.00 .ןוטב ןויזל םילוגע /םיעלוצמ הדלפ תוטומ ןוט  01.02.07.0020
      

432,000.00 4,800.00    90.00 .ןוטב ןויזל תוכתורמ הדלפ תותשר ןוט  01.02.07.0030
837,000.00 ןויז תדלפ  70.20.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,739,692.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../006 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     006 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
םימורטו   םיכורד םיטנמלא 30 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ ו ר ט ו    ם י כ ו ר ד  ם י ט נ מ ל א  30.10 ק ר פ       
      
ם י ד "ח ו ל  10.30.10 ק ר פ  ת ת       
      
05-ב ןוטב ,)םיד"חול( תוכורדו תולולח תוטלפ     01.03.01.0010
ללוכ ריחמה ,רתאב תובכרומ , מ"ס 62 יבועב      
ןכו הפנהו  הלבוהה יעצמא ,  הכירדה יטוח תא      

150,400.00   320.00   470.00 .  תוטלפה ןיב סוידה תא ר"מ   
      
05-ב ןוטב ,)םיד"חול( תוכורדו תולולח תוטלפ     01.03.01.0020
ללוכ ריחמה ,רתאב תובכרומ , מ"ס 82 יבועב      
ןכו הפנהו  הלבוהה יעצמא ,  הכירדה יטוח תא      

 59,500.00   340.00   175.00 .  תוטלפה ןיב סוידה תא ר"מ   
      
05-ב ןוטב ,)םיד"חול( תוכורדו תולולח תוטלפ     01.03.01.0025
ללוכ ריחמה ,רתאב תובכרומ , מ"ס 53 יבועב      
ןכו הפנהו  הלבוהה יעצמא ,  הכירדה יטוח תא      

 86,000.00   430.00   200.00 .  תוטלפה ןיב סוידה תא ר"מ   
295,900.00 םיד"חול 10.30.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

295,900.00 םימורטו   םיכורד םיטנמלא 30.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../007 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     007 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
הינב תודובע 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40.10 ק ר פ       
      
ם י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  10.40.10 ק ר פ  ת ת       
      
תויכנא ןוטב תורוגח תוללוכ הינבה תודובע      
לכו ןהבש ןויזה לזרב תוברל תויקפואו      
. תוריקל םירוביחה      
      

101,250.00   135.00   750.00 .מ"ס 01 יבוע  ןוטב יקולבב הינב ר"מ  01.04.01.0010
      

 22,950.00   170.00   135.00 .מ"ס 02 יבוע  ןוטב יקולבב הינב ר"מ  01.04.01.0020
124,200.00 םיקולבב הינב 10.40.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

124,200.00 הינב תודובע 40.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../008 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     008 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.10 ק ר פ       
      
ת ו ע י ר י ב  ת ו ג ג  ם ו ט י א  31.50.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו ל ל כ ו ש מ  ת ו י נ מ ו ט י ב       
      
תועירי לש תובכש 2-ב םיחוטש תוגג םוטיא     01.05.13.0050
רמילופב תוחבשומ תוירמוטסלא תוינמוטיב      
    SBS, זפילופ" גוסמ ,מ"מ 4 יבועב R4" וא  
"ןבל R4 סקלפריפס" וא "R4 םוגמוטיב"      
דבל ןוירש םע ,ע"ש וא "R4 הבונארשי"וא      
הבכשב תועיריה .לוחמ ןוילע יופיצו רטסאילופ      
ללוכ  עוצבה , תיתשתל תומחלומ הנותחתה      
ןבל טגרגא, םידא םוסחמ תעיריו רמיירפ      

143,000.00   110.00 1,300.00 .הנוילעה םוטיאה תעיריב עבטומ ר"מ   
      
ןוטב תקלור   ללוכה  תוקלור םוטיא     01.05.13.0060
תועוצר לש תובכש 2-ב מ"ס 6/6 תודימב      
תוירמוטסלפ תוינמוטיב תועירימ יופיח/קוזיח      
םע ,מ"מ 4 יבועב ,PPA רמילופב תוחבשומ      
קוזיח תעוצר .רטסאילופ דבל ןוירש      
תועוצרו לוח יופיצ םע מ"ס 03 בחורבהנותחת      
יופיצ םע מ"ס 54 בחורב תונוילע יופיח      
העיריה קוזיחו  ינמוטיב רמיירפ תוברל .טגרגא      

 11,250.00    45.00   250.00 קיטסמ +  םוינימולא ליפורפ םע  רטמ   
      
עצוממבו םינוש םייבועב 04/0021      לקטב     01.05.13.0070

130,000.00   100.00 1,300.00 יקפוא לטהב הדידמ   מ"ס 02 לש ר"מ   
      
לטהב הדידמ  מ"ס 5 לש יבועב    ןוטב הדמ     01.05.13.0080

 71,500.00    55.00 1,300.00 יקפוא ר"מ   
355,750.00 תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא 31.50.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../009 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     009 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ב מ  ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  32.50.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו י נ מ ו ט י ב  ת ו ע י ר י ב  ם י פ ת ר מ  ת ו פ צ ר ו       
ת ו ל ל כ ו ש מ       
      
תועירי   תובכש  לש2ב הזר ןוטב םוטיא     01.05.23.0010
רמילופב תוחבשומ תוירמוטסלא תוינמוטיב      
    SBS גוסמ R , זפילופ" תמגודכ R5 וא "לוח  
R5 סקלפריפס" וא "רוחש R5 םוגמוטיב"      
ע"ש וא "רוחש R5 הבונארשי" וא "רוחש      
ינמוטיב  רמיירפ ג"ע תומחלומה ,מ"מ 5 יבועב      
הלעמלמ טירק דנוב תחירמו "SG-474" גוסמ      
םוטיאה ץעוי יטרפמ י"פע טלפמוק   לכה      
אלו ריחמב תולולכה  ו"כו תוקלור תוברל      

 72,450.00    63.00 1,150.00 . תודדמנ ר"מ   
 72,450.00 תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב םיפתרמ תופצרו םינבמ תופצר םוטיא 32.50.10 כ"הס  

      
ם י ר ד ח  ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  82.50.10 ק ר פ  ת ת       
ם י ב ו ט ר       
      
םייופיצב םיבוטר םירדח תופצר םוטיא     01.05.28.0020
דיפס םוגיטסמ" גוסמ םיירמוטסלא םיינמוטיב      
תובכש 2 , ינמוטיב רמיירפ תוברל ,ע"ש וא "      
יופיצ תלבקל ר"מ/ג"ק 5.4תללוכ תומכב יופיצ      
י"פע  טלפמוק לכה מ"מ 5.2 לש יבועב שבי      

 99,750.00    95.00 1,050.00 םוטיאה ץעוי יטרפמ ר"מ   
 99,750.00 םיבוטר םירדח תופצר םוטיא 82.50.10 כ"הס  

      
ת ו צ י ח מ  ם ו ט י א  92.50.10 ק ר פ  ת ת       
ם י ב ו ט ר  ם י ר ד ח ב       
      
וא קורי סבגמ יופיח תוחול וא תוציחמ םוטיא     01.05.29.0012
םיבוטר םירדחב חיוטמ קולב וא ןוטב תוציחמ      
ןלצרופ טינרג וא הקימרק יחיראל תחתמ      
701 ליס פוט הקיס    תמגודכ םוטיא תכרעמב      

166,250.00    95.00 1,750.00 . ר"מ   
166,250.00 םיבוטר םירדחב תוציחמ םוטיא 92.50.10 כ"הס  

      
ת ז ת ה   ת ו ר י ק  ם ו ט י א  43.50.10 ק ר פ  ת ת       
ן ר פ י מ כ       
      
תוברל  יירפס  םוגיטסמ תזתהב תוריק םוטיא     01.05.34.0040
הנגה  תוטלפ תקבדהו ינמוטיב רמיירפ      

            100.00 מ"ס5 יבועב F-03 ףצקומ ןריטסילופמ ר"מ           
ןרפימכ תזתה  תוריק םוטיא 43.50.10 כ"הס            

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../010 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     010 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח  ם ע  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  53.50.10 ק ר פ  ת ת       
    HPL   
      
יטנמצ יופיצב LPH  רמג םע תוריק םוטיא     01.05.35.0022
תזתה רמגו יירפס םוגיטסמ םוגיטסמ רמיירפ+      

 72,250.00    85.00   850.00 .   מ"ס 3 יבועב ףצקומ ןטירואילופ ר"מ   
 72,250.00 LPH   יופיח םע תוריק םוטיא 53.50.10 כ"הס  

      
י ר פ ת  ם ו ט י א  36.50.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו פ צ ר ב  ה ק י צ י  ת ו ק ס פ ה ו  ת ו ט ש פ ת ה       
ם י י ע ק ר ק -ת ת  ת ו ר י ק ו       
      
S LLEWS" גוסמ ןתירואילופמ ימיכ םימ רצע     01.05.63.0035
    AKIS" ךתחב ,הקיצי תקספה םוטיאל ע"ש וא  

  5,000.00   100.00    50.00 מ"מ 01/02 רטמ   
  5,000.00 םייעקרק-תת תוריקו תופצרב הקיצי תוקספהו תוטשפתה ירפת םוטיא 36.50.10 כ"הס  

      
י ט ס ו ק א ו  י מ ר ת  ד ו ד י ב  07.50.10 ק ר פ  ת ת       
      
5 יבוע ןפודנור חול םע תוגגל ימרת דודיב     01.05.70.0080

 52,000.00    40.00 1,300.00 מ"ס ר"מ   
 52,000.00 יטסוקאו ימרת דודיב 07.50.10 כ"הס  

      
ת ר נ צ  י ר ב ע מ  ם ו ט י א   27.50.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר י ק  ו א   ג ג ב       
      
ןוטב   תקיצי םיללוכה תרנצ ירבעמ םוטיא     01.05.72.0001
, םיטרפה י"פע םוטיאו תרנצה רבעמ ביבס      

  6,250.00   250.00    25.00 . תונטק תוברל תונוש תודימב ר"מ   
  6,250.00 תוריק וא  גגב תרנצ ירבעמ םוטיא  27.50.10 כ"הס  

      
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  08.50.10 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב ןוטב תקיצי תוברל שא ירבעמ םוטיא      01.05.80.0010

  6,375.00   255.00    25.00 . םיצוקו ןויז לזרב  תוברל . מ"ס 51 לש ר"מ   
      
, ר"מ 2.0 דע םיחתפב  שא ירבעמ םוטיא     01.05.80.0020
יבחרמ לקשמב םיעלס רמצ ללוכ םוטיאה      
05-747B גוסמ 2" יבועב ק"מ / ג"ק 061      
תוקידבב דמוע  ERIFILLUN 'בח תרצות      
    674SB ףקיהב קיטסמ תוברל תועש 2ל  

  3,400.00   170.00    20.00 . תולעתה 'חי   
      

  9,775.00 08.50.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../011 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     011 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,775.00 מהעברה      
      
      
תרושקת ו/וא למשח תורוניצל םירבעמ םוטיא     01.05.80.0210
יבועב "שאירגא" ללוכה שא תוטשפתה דגנ      
טלפמוק . החנהל תשר תוברל מ"ס 01 לש      

  7,450.00   298.00    25.00 .ר"מל ר"מ   
 17,225.00 שא ירבעמ םוטיא 08.50.10 כ"הס  

      
ה ד ב ע מ   ר ו ש י א  18.50.10 ק ר פ  ת ת       
      
הנכהכ מ"ממ םוטיא תקידבל הדבעמ רושיא     01.05.81.0001

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק םיננסמה רושיאל  
  1,000.00 הדבעמ  רושיא 18.50.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

847,925.00 םוטיא תודובע 50.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../012 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     012 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60.10 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  10.60.10 ק ר פ  ת ת       
      
ףוקשמ תוברל מ"ס 222/501 תודימב ץע תלד     01.06.01.0010

 12,000.00 4,000.00     3.00 1-נ טירפ י"פע מ"בלפ 'חי   
      
מ"ס 222/011 תודימב םיכנ יתוריש ץע תלד     01.06.01.0030

  8,000.00 4,000.00     2.00 2-נ טירפ י"פע מ"בלפ ףוקשמ תוברל 'חי   
      
מ"ס 222/021 תודימב םיכנ יתוריש ץע תלד     01.06.01.0040

  4,250.00 4,250.00     1.00 2*-נ טירפ י"פע מ"בלפ ףוקשמ תוברל 'חי   
      
222/531 תודימב לוגע רהוצ ללוכ ץע תלד     01.06.01.0050
טירפ י"פע מ"בלפ ףוקשמו הלהב תידי ,מ"ס      

 35,000.00 5,000.00     7.00 3-נ 'חי   
      
תוברל מ"ס 222/011 תודימב ץע תלד     01.06.01.0060

 16,000.00 4,000.00     4.00 4-נ טירפ י"פע מ"בלפ ףוקשמ 'חי   
      
222/011 תודימב לוגע רהוצ ללוכ ץע תלד     01.06.01.0070

  9,000.00 4,500.00     2.00 5-נ טירפ י"פע מ"בלפ ףוקשמ תוברל מ"ס 'חי   
      
תוברל מ"ס 222/59 תודימב ץע תלד     01.06.01.0080

  8,000.00 4,000.00     2.00 7-נ טירפ י"פע מ"בלפ ףוקשמ 'חי   
      
ףוקשמ תוברל מ"ס 222/08 תודימב ץע תלד     01.06.01.0090

 71,250.00 3,750.00    19.00 8-נ טירפ י"פע מ"בלפ 'חי   
      
תוברל מ"ס 222/001 תודימב ץע תלד     01.06.01.0100

 12,000.00 4,000.00     3.00 9-נ טירפ י"פע מ"בלפ ףוקשמ 'חי   
      

  9,000.00 9,000.00     1.00 01-נ טירפ י"פע הלבק קפלד 'חי  01.06.01.0110
      

  8,000.00 8,000.00     1.00 01*-נ טירפ י"פע םיכירדמ קפלד 'חי  01.06.01.0120
      

  5,500.00   500.00    11.00 11-נ טירפ י"פע תוחתלמל לספס רטמ  01.06.01.0130
      

 52,500.00 2,500.00    21.00 21-נ טירפ י"פע לספס+םירקול רטמ  01.06.01.0140
      

 14,000.00 14,000.00     1.00 'פמוק 31-נ טירפ י"פע מ"ס 021/088 תודימב תרווכ 01.06.01.0150
      

 17,500.00 2,500.00     7.00 41-נ טירפ י"פע םירקול רטמ  01.06.01.0160
282,000.00 תורגנ תודובע 10.60.10 כ"הס  

      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../013 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     013 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  20.60.10 ק ר פ  ת ת       
      
י"פע מ"ס 222/011 תודימב הפפר+חפ תלד     01.06.02.0020

  4,300.00 4,300.00     1.00 5-מ טירפ 'חי   
      

 11,200.00   800.00    14.00 7-מ טירפ י"פע הדלפ הקעמ רטמ  01.06.02.0021
      

  5,425.00   175.00    31.00 *7-מ טירפ י"פע הדלפ די זחאמ רטמ  01.06.02.0022
      
222/531 תודימב הלהב ןונגנמ םע שא תלד     01.06.02.0030

  6,500.00 6,500.00     1.00 21-מ טירפ י"פע מ"ס 'חי   
      
טירפ י"פע מ"ס 002/09 תודימב מ"ממ תלד     01.06.02.0050

  7,000.00 3,500.00     2.00 31-מ 'חי   
      
י"פע מ"ס 001/001 תודימב ידסומ ףדה ןולח     01.06.02.0060

  9,900.00 3,300.00     3.00 41-מ טירפ 'חי   
      

    950.00   475.00     2.00 51-מ טירפ י"פע 8" רטוק א"צ 'חי  01.06.02.0070
      

    750.00   375.00     2.00 61-מ טירפ י"פע 4" רטוק א"צ 'חי  01.06.02.0080
      

  1,900.00   475.00     4.00 71-מ טירפ י"פע 8" רטוק א"צ 'חי  01.06.02.0090
      

  1,300.00   650.00     2.00 81-מ טירפ י"פע םיכנל הזיחא תוקעמ 'חי  01.06.02.0100
      

  3,250.00   650.00     5.00 91*-מ טירפ י"פע םיכנל הזיחא תוקעמ 'חי  01.06.02.0120
      
מ"ס 011 הבוגב תוגרדמל טירוקיס הקעמ     01.06.02.0140

 67,500.00 1,350.00    50.00 12-מ טירפ י"פע רטמ   
      

          1,350.00 12*-מ טירפ י"פע תוגרדמל הקעמ רטמ          01.06.02.0145
      
טירפ י"פע מ"ס 051 הבוגב  טירוקיס הקעמ     01.06.02.0150

125,400.00 1,650.00    76.00 12**-מ רטמ   
      

 34,000.00   850.00    40.00 22-מ טירפ י"פע תוחתלמב זוקינ תלעת רטמ  01.06.02.0160
      
טירפ י"פע מ"ס 222/501 תודימב שא תלד     01.06.02.0170

  5,000.00 5,000.00     1.00 32-מ 'חי   
      
מ"ס 021/001 תודימב שא יוביכ טנרדיה ןורא     01.06.02.0180

  5,500.00 1,100.00     5.00 24-מ טירפ י"פע 'חי   
      
      

289,875.00 20.60.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../014 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     014 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

289,875.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 021/031 תודימב שא יוביכ טנרדיה ןורא     01.06.02.0181

  1,300.00 1,300.00     1.00 24-*מ טירפ י"פע 'חי   
      
מ"ס 021/021 תודימב שא יוביכ טנרדיה ןורא     01.06.02.0182

  1,200.00 1,200.00     1.00 24**-מ טירפ י"פע 'חי   
      
מ"ס 022/08 תודימב תוכרעמ ןוראל חפ תלד     01.06.02.0190

  1,350.00 1,350.00     1.00 34-מ טירפ י"פע 'חי   
      
מ"ס 022/001 תודימב תוכרעמ ןוראל חפ תלד     01.06.02.0195

  1,700.00 1,700.00     1.00 34*-מ טירפ י"פע 'חי   
      
מ"ס 022/003 תודימב תוכרעמ ןוראל חפ תלד     01.06.02.0200

  5,000.00 5,000.00     1.00 44-מ טירפ י"פע 'חי   
      
מ"ס 022/052 תודימב תוכרעמ ןוראל חפ תלד     01.06.02.0210

  4,125.00 4,125.00     1.00 54-מ טירפ י"פע 'חי   
      
מ"ס 022/012 תודימב תוכרעמ ןוראל חפ תלד     01.06.02.0220

  7,000.00 3,500.00     2.00 64-מ טירפ י"פע 'חי   
      
מ"ס 022/051 תודימב תוכרעמ ןוראל חפ תלד     01.06.02.0230

  5,000.00 2,500.00     2.00 74-מ טירפ י"פע 'חי   
      
מ"ס 031/031 תודימב תוכרעמ ןוראל חפ תלד     01.06.02.0240

  1,300.00 1,300.00     1.00 84-מ טירפ י"פע 'חי   
      
022/032  תודימב תוכרעמ ןוראל חפ תלד     01.06.02.0250

  3,800.00 3,800.00     1.00 94-מ טירפ י"פע מ"ס 'חי   
      
022/015  תודימב תוכרעמ ןוראל חפ תלד     01.06.02.0260

  8,500.00 8,500.00     1.00 15-מ טירפ י"פע מ"ס 'חי   
      
הרתסהל העובצו תנוולוגמ תכתמ תפפר     01.06.02.0270

204,000.00 2,000.00   102.00 25-מ טירפ י"פע מ"ס 002 הבוגב גגה לע רטמ   
      
י"פע מ"ס 09 הבוגב העובצו תנוולוגמ הפפר     01.06.02.0280

256,000.00 16,000.00    16.00 45-מ טירפ רטמ   
      
תוברל השיגנ תחלקמו םיתוריש אתל דויצ     01.06.02.0290
י,פע םיוולנה םירזיבאה לכו 2 סופיטמ הטימ      

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק 75-מ טירפ  
795,650.00 20.60.10 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../015 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     015 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

795,650.00 מהעברה      
      
      
םירזיבאה לכ תוברל שיגנ םיתוריש אתל דויצ     01.06.02.0300

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק 85-מ טירפ י,פע םיוולנה  
      
םירזיבאה לכ תוברל שיגנ םיתוריש אתל דויצ     01.06.02.0310

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק 95-מ טירפ י,פע םיוולנה  
      

  2,400.00 1,200.00     2.00 06-מ טירפ י"פע םירקולל די יזחאמ גוז 'חי  01.06.02.0320
      
מ"ס 022/033 תודימב תוכרעמ ןוראל תותלד     01.06.02.0330

  5,500.00 5,500.00     1.00 16-מ טירפ י"פע 'חי   
      
י"פע מ"ס 04/001 תודימב ןשע רורחשל הפפר     01.06.02.0340

    500.00   500.00     1.00 26-מ טירפ 'חי   
806,650.00 תורגסמ תודובע 20.60.10 כ"הס  

      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  30.60.10 ק ר פ  ת ת       
      

  2,400.00   800.00     3.00 1-תמ טירפ י"פע תונתשמ ןיב הציחמ 'חי  01.06.03.0010
      
לש םויניטלפ תרדס תוציחמו תוחלקמ תותלד     01.06.03.0020

 15,000.00 1,500.00    10.00 'פמוק 2-תמ טירפ י"פע ע"ש וא לנמ  
      
ע"ש וא "תותוא" י"ע קוושמ ילמשח ףנכ רעש     01.06.03.0030

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק 3-תמ טירפ י"פע  
      
י"ע קוושמ )עורז תלת( דופ-ירט תבסבס     01.06.03.0040

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק 4-תמ טירפ י"פע ע"ש וא "תותוא"  
      

                      3.00 'פמוק 6-תמ טירפ י"פע לפקתמ הלתחה ןקתמ 01.06.03.0050
      

 10,000.00 2,500.00     4.00 'פמוק 9-תמ טירפ י"פע תודסומל רלוק רק ימ 01.06.03.0080
      

 10,800.00 1,800.00     6.00 'פמוק 01-תמ טירפ י"פע םיידי שביימ 01.06.03.0090
      

  3,750.00   750.00     5.00 'פמוק 11-תמ טירפ י"פע ילמשח רעיש שביימ 01.06.03.0100
      

  6,800.00   400.00    17.00 'פמוק 21-תמ טירפ י"פע הטסורינמ הינובס 01.06.03.0110
      

  4,800.00   600.00     8.00 'פמוק 31-תמ טירפ י"פע םיידי בוגינל ןקתמ 01.06.03.0120
      

                      5.00 'פמוק 41-תמ טירפ י"פע םי ידגב שביימ 01.06.03.0130
      

 80,550.00 30.60.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../016 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     016 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 80,550.00 מהעברה      
      
      
טירפ י"פע מ"ס 001/06 תודימב הארמ     01.06.03.0140

  6,000.00   400.00    15.00 51-תמ 'חי   
      
טירפ י"פע מ"ס 001/042 תודימב הארמ     01.06.03.0150

  3,200.00 1,600.00     2.00 61-תמ 'חי   
      
טירפ י"פע מ"ס 571/05 תודימב הארמ     01.06.03.0160

  1,100.00   550.00     2.00 71-תמ 'חי   
      

81-תמ טירפ י"פע מ"ס ? תודימב הארמ 'חי                            01.06.03.0170
 90,850.00 םישעותמ םיטנמלא 30.60.10 כ"הס  

      
ת ד י י נ  ה צ י ח מ  40.60.10 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבוגבו 5.11 כ ךרואב    תדיינ הציחמ     01.06.04.0010

100,000.00 100,000.00     1.00 'פמוק הרקתה  
100,000.00 תדיינ הציחמ 40.60.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,279,500.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../017 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     017 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
הנבמב האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ ב מ ב  ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70.10 ק ר פ       
      
ם י ל כ  10.70.10 ק ר פ  ת ת       
י פ ל  ם י ל כ ה   -ה ק פ ס א ו  ה נ ק ת ה -ם י י ר ט י נ ס       
ת ו ל כ י ר ד א ב   ת ו ס י ר פ ה       
      
טדנטס לאידיא תרצותמ םיירטינס םילכ      
וא  הקימרק ןייטשדלוג י"ע קוושמכ      
תוסירפ יפלו לכירדאמ שארמ רושיאב-ע"ש      
הקפסא םיללוכ םיפיעס יריחמ.תולכירדאבש      
םימ רובחל םירזיבא ללוכ  תמלשומ הנקהו      
טלפמוק בויבו ןיחולד      
      
וקא םגד טרדנטס לאידיא םגדמ היולת הלסא     01.07.01.0020
לאידיא יומס החדה לכימ ללוכ יטיסילפיס      
דבכ הסכמ ללוכ המרגאיד םגד טרדנטס      
טרדנטס לאידיא  הלעפה ןצחל ללוכ לאירא      
רוניצו לינ זרב םע םימל רבוחמ ןבל רביר      

 24,300.00   900.00    27.00 'פמוק .בויבל רבוחמו שימג יתכתמ  
      
לאידיא ךרד 3 ץופרטניא םע םימ תחלקמ     01.07.01.0030
תידי לעב בובריע זרב םע תימולוד טרדנטס      
ילדנו יטנא טרדנטס לאידיא תחלקמ שאר םע      

 25,600.00   800.00    32.00 'פמוק .תחלקמ שארו זרב ןיב תשוחנ וק ללוכ  
      
טרדנטס לאידיא ןותחת ילבוא הצחר רויכ     01.07.01.0040
םע םימל רוביח ללוכ שישב בלושמ 24/65      
יריק וא טרדנטס לאידיא גוסמ זרבו לינ יזרב      
שישה לע ןקתומ תבבותסמ היפ הדנרג      

 15,000.00   500.00    30.00 'פמוק .טלפמוק םאתומ  
      
תירוחא הסינכ טרדנטס לאידיא   הנתשמ     01.07.01.0050

  3,600.00   900.00     4.00 'פמוק םירתסומ ןיחולדו םימ ירוביח לכו יומס ןופיס  
      
לגדמ םגד לשמח הנתשמל ינורטקלא םרזמ     01.07.01.0060
ירוביח לכו תיטמוטוא תפתושמ הלעפה ללוכ      

  6,800.00 1,700.00     4.00 'פמוק טלפמוק םירתסומ ןיחולדו םימ  
      

  1,200.00   600.00     2.00 'פמוק טלפמוק 04/06 הסרח חבטמ רויכ 01.07.01.0080
      
הלסא ללוכה תויולבגומ םע םדאל אתב     01.07.01.0090
וקא םגד טרנטס לאידיא םגד היולת      

  1,800.00   900.00     2.00 'פמוק טלפמוק לאירא גוסמ בשומ יטיסילפיס  
      
      

 78,300.00 10.70.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../018 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     018 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
הנבמב האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 78,300.00 מהעברה      
      
      
ןווכתמ רתסינ ל"נכ אתב הלסאל החדה לכימ     01.07.01.0100
םע 3011315 םגד הינמרג APEM תרצומ      
מ"ס 42 םינווכתמ םיבצינ ללוכ לופכ ןצחל      

  1,200.00   600.00     2.00 טיבולוד י"ע קפוסמ הנקתהה רחאל 'חי   
      
3 ץופרטניא םע  ל"נכ אתל םימ תחלקמ     01.07.01.0110
לעב בובריע זרב םע טימולוד םגד םיכרד      
ילדנו יטנא תחלקמ שאר םע ץחא תידי      

  1,200.00   600.00     2.00 'פמוק טלפמוק  
      

    320.00   160.00     2.00 ל"נכ אתל  מ"ס 8 דחא בצמ ףלזמ 'חי  01.07.01.0120
      

    400.00   200.00     2.00 ל"נכ אתב הלתמ םע םימ תדוקנ 'חי  01.07.01.0130
      

    320.00   160.00     2.00 מ"ס 051 םומינימ ל"נכ אתב ירושרש רוניצ 'חי  01.07.01.0140
      
םישנאל םאתומ  ל"נכ אתב 15  הצחר רויכ     01.07.01.0150
לינ יזרב םע םימל רוביח ללוכ תויולבגומ םע      
הדנרג יריק וא טרדנטס לאידיא גוסמ זרבו      

    900.00   450.00     2.00 תבבותסמ היפ 'חי   
      
תלבקל 3" רטוקב יטטסומרט בובריע זרב     01.07.01.0160
ןימאו קייודמ תולעמ 05 ב םירשופ םימ      

  3,900.00 1,950.00     2.00 רשואמ ע"ש וא באלוטנכט י"ע קוושמכ 'חי   
      

  3,300.00 1,650.00     2.00 2" ךא ל"נכ בובריע זרב 'חי  01.07.01.0170
      

  3,000.00   300.00    10.00 ירטינס ילכל הנכהכ םימ תדוקנ 'חי  01.07.01.0180
      
םימל רבוחמ םירק םימ  תקפסאל רלוק     01.07.01.0190

 11,100.00 1,850.00     6.00 'פמוק זוקינו למשח  
103,940.00 תולכירדאב  תוסירפה יפל םילכה  -הקפסאו הנקתה-םיירטינס םילכ 10.70.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../019 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     019 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
הנבמב האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב  ת ר נ צ  20.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
עצובת היולג וא/ו תרתסומ בויב תרנצ :הרעה      
םייעוצקימ היילת ירודיס םע היילתב ףתרמב      
ירזיבא תוברל תרנצה ריחמב םילולכה      
תרנצ .םיירשפאה תומוקמה לכב תרוקיב      
הביצח ,הריפח תללוכ תופציר תחת בויב      
ןוטב תפיטע םע םיצוק תנכה ללוכ לוחב דופיו      
לכב לעמש הקוציה הפצירל רשקנה      
.םיקמועה      
      
זוקינו בויב,ןיכפושל תירביג E.P.D.H תרנצ     01.07.02.0020
תותשק תויוז ללוכ ןקת יפל 4" רטוקב      
וא יולג  תרוקיב יניע תוברל תויופעתסהו      

 44,800.00   160.00   280.00 .רתסומ רטמ   
      
בויב,ןיכפושל "תירביג" E.P.D.H תרנצ     01.07.02.0030
תותשק תויוז ללוכ ןקת פל 6" רטוקב זוקינו      

  2,520.00   210.00    12.00 .תורוקבו תויופעתסהו רטמ   
      
רדחב זוקינ תלעתל תנלבוג הדלפ תשר     01.07.02.0050
תרגסמ ללכ   מ"ס 02 בחורב  תונוכמ      

  4,400.00   220.00    20.00 תנטובמ רטמ   
      
הטסורינ תדלפמ תשר םע הטסורינ תלעת     01.07.02.0060
םאתומ טרפ יפל תוחתלמב 02 בחורב      

  8,400.00   350.00    24.00 ףחי םדא תכירדל רטמ   
      
םע מ"ס 08 רטוקב קשמ רצחב  המילב את     01.07.02.0070

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק טרפב שרדנכ דבכ הסכמ  
      
םוליצ, הינב רמגב  הנבמב בויב יוק יוקינ     01.07.02.0080
תודע תוינכות םע טרפמב שרדנכ הריסמו      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק EDAM SA ל דקוטואב  
 67,820.00 בויב תרנצ 20.70.10 כ"הס  

      
ה נ ב מ ב  ן י ח ו ל ד  30.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ תלפונ וא הליגר 4"/2" תרוקיב תספוק     01.07.03.0010

 12,400.00   200.00    62.00 .זילפמ גרבומ ינבלמ .ה.פ.מ הסכימ 'חי   
      
גרבומ הסכימ ללוכ 4"/2" הפציר םוסחמ     01.07.03.0020

  5,200.00   200.00    26.00 . ע"ש וא .ה.פ.מ תרצות זילפמ ינבלמ 'חי   
      
      

 17,600.00 30.70.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../020 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     020 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
הנבמב האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 17,600.00 מהעברה      
      
      
הסכמ םע לזרב תקצימ 4/8" הפציר םוסחמ     01.07.03.0030
לסו דבכ םגד עובצ ינבלמ זילפמ גרבתמ      
טרפב שרדנל םאתהב לכה הסטורינ      

 45,600.00   950.00    48.00 'פמוק .הטסורינה תולעתל ץוחמש תוינכותבו  
      
הטסורינמ ולוכ הפיטשל תרנצ תילתל ןקתמ     01.07.03.0040

  3,000.00 1,500.00     2.00 .טרפ יל 'חי   
      
רטוק 1 2/1" דע םיחפס ללוכ ןיחולדל תרנצ     01.07.03.0050

  6,080.00    80.00    76.00 .ךרוצל םאתהב הביצח ללוכ רטמ   
      
תוברל םיחפס ללוכ 2" דע ןיחולדל תרנצ     01.07.03.0060

 14,800.00   100.00   148.00 .ךרוצל םאתהב הביצח רטמ   
 87,080.00 הנבמב ןיחולד 30.70.10 כ"הס  

      
ם ש ג  י מ  ת ו ר ו נ י צ  40.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
4" תירבייג EDPH יטסלפ רוניצמ ג"מצ     01.07.04.0010
רתיה ןיב ללכנ ג"מצה ריחמב .גגה זוקינל      
ירודיס לכ םע לופכ זקנ גוסמ ףוסיאה טרפ      
ךרב תוברל לכירדאה יטרפב טרופמכ המיטא      
זוקינ וקל רבוחמ תרוקיב תדוקנו תקזוחמ      

 12,400.00 3,100.00     4.00 'פמוק .רטמ 8 הבוג דע ג"מצה בורקה יקפוא  
      

 21,000.00 4,200.00     5.00 'פמוק רטמ 21 הבוגל דע ךא ל"נכ ג"מצ 01.07.04.0020
      

 19,600.00 4,900.00     4.00 'פמוק רטמ 51 הבוגל דע ךא ל"נכ ג"מצ 01.07.04.0030
      
תישפוח הכיפש לש םירקמב תינגא תפסות     01.07.04.0040

  1,250.00   250.00     5.00 'פמוק .לכירדאה י"ע שארמ רשואמ טרפ יפל  
 54,250.00 םשג ימ תורוניצ 40.70.10 כ"הס  

      
ם י י ת ו ח י ט ב  ם י נ ק ת מ  50.70.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו כ מ  ר ד ח ב  ם י ד ח ו י מ       
      
תונוכמ רדחב הבוח םייניע תפיטש תדמע     01.07.05.0010
הלעפה ללוכה ןיחולדו תשר ימל תרבוחמ      
01 דע ןיחולדל םימ יוק םיללכנ ריחמב .תינדי      
ע"ש וא באלונכט י"ע קפוסמכ הדמעהמ רטמ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .שארמ רשואמ  
      

  2,500.00 50.70.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../021 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     021 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
הנבמב האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,500.00 מהעברה      
      
      
שאר ללוכ הפיטשל םוריח תחלקמל הדמע     01.07.05.0020
שארמ רשואמ םגד יפל הכישמ תידי םע בחר      
שארמ רשואמ ע"ש וא  באלונכט תמגוד      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .זוקינו םימל רבוחמ  
      
זרבו ח"זמ ללוכ הפשא רדח תפיטשל הדמע     01.07.05.0030

    450.00   450.00     1.00 'פמוק 4/3" קותינ  
  4,950.00 תונוכמ רדחב םידחוימ םייתוחיטב םינקתמ 50.70.10 כ"הס  

      
ף ת ר מ ב  ה ק נ ס ה  ן ק ת מ  60.70.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו כ מ ה  ר ד ח       
      
םע הפילשל רודיס םע תולובט תובאשמ גוז     01.07.06.0010
שארמ רשואנ ע"ש וא TGYLF םגד תרשרש      
רטמ 21 דגנכ 'ש/ק"מ04 לש הקיפסל א"כ      

 14,500.00 14,500.00     1.00 'פמוק דמוע  
      
בלושמ הבוג תרקבו דוקיפ חוכל למשח חול     01.07.06.0020
בשחוממ רקבו ינוסארטלוא הבוג דמ םע      
תובאשמה בולישל הנבמ תרקבל םאתומו      
הארתהו תונוכמה רדחב הפצה שגר תוברל      
ליעפמל SMSב האירקו קא'זוק םע תילוק      
יפל שארמ רשואמ תולקתל םוריח תעשב      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .רושיאל שגותש למשח תוחול ןרצי תינכות  
      
הקסנה תובאשמ ןיב תילשח היצלטסניא     01.07.06.0030

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק חולל  
      
לכו םירזוח לא ,ץחל ידמ, םיזרב לש הרוגיפ     01.07.06.0040
םיחפסה תוברל המיכסב שרדינכ רתיה      
תילוק הקעזא ללוכ העובצו היולג תרנצו      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק SMSו תירוא  
      
ןיב םירוביח אלל מ"מ 011 ןליתאילופ רוניצ     01.07.06.0050
ללוכ המילבה תחושל םיזרבה לש הרגיפה      
ללוכ ריחמה .תינכותב שרדינכ המילב טרפ      
תויורבחתהה לכו לוחב דופיר הביצח הריפח      

  5,400.00   200.00    27.00 טלפמוק רטמ   
      
הסכמ ללוכ מ"ס 001 רטוקב  המילב תחוש     01.07.06.0060
שרדנכ דבכ םגדמ ל"נכ מ"ס 06 רטוקב תשר      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק טרפב  
 40,900.00 60.70.10 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../022 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     022 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
הנבמב האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 40,900.00 מהעברה      
      
      
לש  תבשחוממ הנבמ תרקבל תורבחתה     01.07.06.0070
וקו חולב רקבה תרזעב הקנסהה תכרעמ      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .הקעזאל תרושקת  
 44,900.00 תונוכמה רדח ףתרמב הקנסה ןקתמ 60.70.10 כ"הס  

      
  ע "ש  ו א    PS  ת ר נ צ  70.70.10 ק ר פ  ת ת     
ה נ ב מ ב  ם י ר ק ו  ם י מ ח  ם י מ ל       
      
תויזכרמ םע תופולחהמ תחאב עצובת תרנצ      
. ןליטובילופ וא בלוצ ןליתאילופ -הקולח      
הפוצר הכימת בייחמ תיטסלפ תרנצב שומיש      
.היזורוק ינפמ תדמועה הלעת לש      
      
תויופעתסה תותשק ללוכ 2/11 " תרנצ     01.07.07.0020

 26,250.00   125.00   210.00 .םיחפסו רטמ   
      

 11,500.00   100.00   115.00 .םיחפסו תויופעתסה תותשק ללוכ 1 " תרנצ רטמ  01.07.07.0030
      
תויופעתסה תותשק ללוכ 4/3" תרנצ     01.07.07.0040

 26,880.00    80.00   336.00 .םיחפסו רטמ   
      
תויופעתסה תותשק ללוכ 2/1" תרנצ     01.07.07.0050

 10,800.00    60.00   180.00 .םיחפסו רטמ   
      
ללוכ 2/1" רטוקב גרבומ ירודכ קותינ זרב     01.07.07.0060

  1,920.00    80.00    24.00 .דרוקר 'חי   
      

  3,600.00   225.00    16.00 . דרוקר ללוכ 1 2/1" קותינ זרב 'חי  01.07.07.0070
      

  1,200.00   150.00     8.00 .דרוקר ללוכ 1" קותינ זרב 'חי  01.07.07.0080
      

  2,200.00   100.00    22.00 .דרוקר ללוכ 4/3"   קותינ זרב 'חי  01.07.07.0090
      
םע הנגה ללוכ 3 " רטוקב המח תרנצ דודיב     01.07.07.0100

  8,500.00   100.00    85.00 .4/3" סקלפמראמ דודיבה .C.V.P. ילוורש רטמ   
      
םע הנגה ללוכ 2 " רטוקב המח תרנצ דודיב     01.07.07.0110

  3,600.00    80.00    45.00 .4/3" סקלפמרא דודיבה C.V.P ילוורש רטמ   
      
הנגה ללוכ 1 2/1" רטוקב המח תרנצ דודיב     01.07.07.0120

  6,300.00    60.00   105.00 .C.V.P. ילוורש םע רטמ   
      

102,750.00 70.70.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../023 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     023 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
הנבמב האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

102,750.00 מהעברה      
      
      
םע הנגה ללוכ 1 " רטוקב המח תרנצ דודיב     01.07.07.0130

  3,000.00    50.00    60.00 .C.V.P. ילוורש רטמ   
      
4/3" רטוק דע תוריקב המח תרנצל דודיב     01.07.07.0140

 13,200.00    40.00   330.00 .יטסלפ טרס תפיטעו 2/1" סקלפמראמ רטמ   
      
קלחמ ללוכה םימחו םירק םימל היזכרמ      
םע אתו האיצי לוכ לע קותינ יזרב ףסאמ      
הריהמ הריגס ללוכ דלח לא תדלפמ תיתלד      
תרוש לעמ מ"ס 02 יבועב ריקב הלקו      
.םיישאר קותינ יזרב גוז תוברל םילנפה      
      
ףסאמו קלחמ  םע םימח םירק םימל  היזכרמ     01.07.07.0150

                      4.00 'פמוק א"כ תואיצי 21  דע  
      

                      6.00 'פמוק א"כ תואיצי 61 דע  ל"נכ היזכרמ 01.07.07.0160
      

                      4.00 'פמוק א"כ תואיצי 02 דע  ל"נכ היזכרמ 01.07.07.0170
      
לע היולג המח תרנצל דודיבה לעמ חפ תנגה     01.07.07.0180

 19,200.00    80.00   240.00 3" רטוק דע גגה רטמ   
138,150.00 הנבמב םירקו םימח םימל  ע"ש וא   PS  תרנצ 70.70.10 כ"הס  

      
ת י ש א ר  ם י מ  ת ר נ צ   80.70.10 ק ר פ  ת ת       
ן ב ל ו ג מ  04 ל ו י ד ק ס  ה ד ל פ מ   ה נ ב מ ב       
      
עצובת םימח וא םירק םימ לש הכירצל תרנצ      
תנבלוגמ הדלפ תרנצ-תופולחהמ תחאב      
ךותירב ןליטובילופ וא  ןליתאילופ ,04 ךוידקס      
הכימתב שומיש ךות ןרציה תויחנהל םאתהב      
דימע תויעוצקמ תוכימתו הלעת לש הפוצר      
תופעתסה, תיוז  לוכ  רובע.היזורוק ינפמ      
.ףסונ רטמ 1 םלושי 2"  לעמ "T"ו      
      
ע"ש וא ןבלוגמ 04 לוידקס הדלפ  תרנצ     01.07.08.0020

 38,000.00   200.00   190.00 3 " רטוקב רטמ   
      
תויופעתסה תותשק ללוכ ל"נכ  2 " תרנצ     01.07.08.0030

 14,400.00   160.00    90.00 .םיחפסו רטמ   
      
רטוקב םיידגנ םינגוא ללוכ ןגואמ קותינ ףוגמ     01.07.08.0040

  6,800.00   850.00     8.00 "3. 'חי   
 59,200.00 80.70.10 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../024 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     024 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
הנבמב האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 59,200.00 מהעברה      
      
      

 10,000.00 1,250.00     8.00 .2" רטוקב ל"נכ  קותינ ףוגמ 'חי  01.07.08.0050
      

  4,200.00   350.00    12.00 . דרוקר ללוכ 2" קותינ זרב 'חי  01.07.08.0060
 73,400.00 ןבלוגמ 04 לוידקס הדלפמ  הנבמב תישאר םימ תרנצ  80.70.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

574,490.00 הנבמב האורבת ינקתמ 70.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../025 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     025 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80.10 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  10.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת יפל 6" רטוקב חישק יטסלפ למשח רוניצ     01.08.01.0010
)מ"מ  8 רטוק רוזש ןוליינ( הכישמ טוח םע י"חח      
תדדמנה םילבכ תמלוס לע וא הריפחב חנומ      

 74,250.00   135.00   550.00 .דרפנב רטמ   
      

  6,000.00    60.00   100.00 .4" רטוקב ךא  ל"נכ יטסלפ רוניצ רטמ  01.08.01.0020
      
05 רטוקב 5.31 ע"קי יטסלפ תרושקת רוניצ     01.08.01.0030
הריפחב חנומ ,ל"נכ הכישמ טוח םע מ"מ      

 14,175.00    40.50   350.00 .דרפנב תדדמנה רטמ   
      
02 רטוקב )וילאמ הבכ( נ"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ     01.08.01.0050
הרקת יללחב וא הנבמה תוקיציב ןקתומ מ"מ      
הפצר ללחב וא הפצרה יולימב וא תכמנומ      

  2,000.00     8.00   250.00 .הלופכ רטמ   
      

  3,600.00    12.00   300.00 .מ"מ 52 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  01.08.01.0060
      

  3,750.00    15.00   250.00 .מ"מ 23 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  01.08.01.0070
      

  2,400.00    20.00   120.00 .מ"מ 83 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  01.08.01.0080
      

  2,760.00    23.00   120.00 .מ"מ 84 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  01.08.01.0090
      
תודימב עקרקב הלעת תביצח וא/ו תריפח     01.08.01.0100
    001X08 ללוכ תרושקת וא למשח רובע מ"ס  
,תימוקמ יולימ תמדאב יולימ לוחב יוסיכו דופיר      
םודא וא )למשח( בוהצ הרהזא טרסב ןומיס      

  1,700.00    85.00    20.00 .חקפמה ןוצר תועיבשל יפוס קודיה )תרושקת( רטמ   
      

  5,200.00    65.00    80.00 מ"ס 001x06 תודימב ךא ל"נכ הריפח רטמ  01.08.01.0105
      

 22,000.00    55.00   400.00 מ"ס 001x04 תודימב ךא ל"נכ הריפח רטמ  01.08.01.0106
      
םע 06 רטוקב ןוטב רוניצמ תימורט למשח תחוש     01.08.01.0110

  2,400.00 1,200.00     2.00 .ןוט 8 סמועל מ"ס 06 רטוקב ב.ב הסכמ 'חי   
      
      
      
      
      

140,235.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../026 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     026 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

140,235.00 מהעברה      
      
      
תוימינפ תודימב היונב למשח תחוש     01.08.01.0120
    031X002X051 למשח ילבכ רובע מ"ס  
8-ו לזרב תרגסמ ללוכ י"חח תושירדל םאתהבו      
ץצח  תפצר ,רובה תריפח ,םיימורט םיסכמ      

 18,000.00 6,000.00     3.00 'פמוק .טלפמוק לכה  
      
,ןבלוגמ לזרב תשר היושע ,םילבכ תלעת     01.08.01.0140
תולוזנוק ללוכ מ"ס 5.8X04 תודימב      
לכ ללוכ .הנבמה תרקת וא ריקל הילת/קוזיח      

  6,500.00   130.00    50.00 .רזעה ירמוחו תודובע רטמ   
      

 10,500.00    70.00   150.00 .מ"ס 5.8X02 ךא ל"נכ הלעת רטמ  01.08.01.0160
      

 24,500.00    70.00   350.00 .מ"ס 5.8X01 ךא ל"נכ הלעת רטמ  01.08.01.0170
      
5.1 יבועב ןבלוגמ חפ היושע ,םילבכ תלעת     01.08.01.0180
,הסכמ ללוכ מ"ס 01X04 תודימב ,מ"מ      
.הנבמה תרקת וא ריקל הילת/קוזיח תולוזנוק      

  6,000.00   120.00    50.00 .רזעה ירמוחו תודובע לכ ללוכ רטמ   
      

  5,000.00   100.00    50.00 .מ"ס 01x03 תודימב ךא ל"נכ הלעת רטמ  01.08.01.0190
      

 20,000.00    80.00   250.00 .מ"ס 8x02 תודימב ךא ל"נכ הלעת רטמ  01.08.01.0200
      
גג לע הנקתהל תצרוחמ ךא ל"נכ הלעת     01.08.01.0210

  6,250.00    50.00   125.00 מ"ס 06 לכ הכימת תוילגר ללוכ הנבמה רטמ   
236,985.00 םיליבומ 10.80.10 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
עובק ר"ממ 021 ךתחב יולג תשוחנ ךילומ     01.08.02.0010
וא ,תולעתב וא תומלוס לע חנומ וא הנבמל      

 18,750.00    75.00   250.00 דרפנב תדדמנה הריפחב רטמ   
      

 11,250.00    45.00   250.00 ר"ממ 07 ךתחב ךא ל"נכ ךילומ רטמ  01.08.02.0020
      

 30,000.00    30.00 1,000.00 ר"ממ 05 ךתחב ךא ל"נכ ךילומ רטמ  01.08.02.0030
      

  7,500.00    25.00   300.00 ר"ממ 53 ךתחב ךא ל"נכ ךילומ רטמ  01.08.02.0040
      

 11,250.00    15.00   750.00 ר"ממ 52 ךתחב ךא ל"נכ ךילומ רטמ  01.08.02.0050
      

 78,750.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../027 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     027 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 78,750.00 מהעברה      
      
      

 31,500.00    90.00   350.00 ר"ממ 59 ךתחב דדובמ ךא ל"נכ ךילומ רטמ  01.08.02.0060
      
61+05X3 ךתחב YX2N גוסמ תשוחנ לבכ     01.08.02.0070
וא ,תומלוס לע חנומ וא הנבמל עובק ר"ממ      
םידדמנה הריפחב חנומ וא ,תורוניצב לחשומ      

 15,000.00   150.00   100.00 .דרפנב רטמ   
      

  4,250.00    85.00    50.00 ר"ממ 61+52X3 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  01.08.02.0080
      

  1,875.00    75.00    25.00 ר"ממ YX2N61X5 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  01.08.02.0090
      

 15,750.00    52.50   300.00 ר"ממ YX2N01X5 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  01.08.02.0100
      

  4,500.00    30.00   150.00 ר"ממ YX2N6X5 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  01.08.02.0110
      

  2,500.00    25.00   100.00 ר"ממ YX2N4X5 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  01.08.02.0120
      

  3,000.00    12.00   250.00 ר"ממ 5.1X5-3 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  01.08.02.0130
      
ךתחב שא ןיסח ךא ל"נכ לבכ     01.08.02.0140

  2,500.00   100.00    25.00 ר"ממ 09E/081SXHXHN61x5 רטמ   
      

  3,750.00    50.00    75.00 .ר"ממ 6x5 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  01.08.02.0150
      

  7,500.00    30.00   250.00 .ר"ממ 5.2-5.1x5 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  01.08.02.0160
      
ךתחב םוינימולא לבכ     01.08.02.0170
    YX2AN021+042x3 וא הנבמל עובק ר"ממ  
חנומ וא תורוניצב לחשומ וא תומלוס לע חנומ      

 59,500.00   170.00   350.00 .דרפנב םידדמנה הריפחב רטמ   
      

  3,000.00   120.00    25.00 .ר"ממ 05+59x3 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  01.08.02.0190
233,375.00 םיכילומו םילבכ 20.80.10 כ"הס  

      
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  30.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
'סמ תוינכתל םאתהב דוסי תקראה תכרעמ     01.08.03.0010
    a1-477 תעבט רובע ןויז לזרבב שומיש םע  
ספ רובע האיציו ץוח תואיצי 4 ללוכ .רושיג      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .דרפנב דדמנה םילאיצנטופ תאוושה  
      
      

  4,000.00 30.80.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../028 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     028 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,000.00 מהעברה      
      
      
תונקתל םאתהב םילאיצנטופ תאוושה ספ     01.08.03.0020
ריקל ןקתומ מ"ס 008X5X06 תשוחנ ספ יושע      
ידדובמ םייושע קחרמ יקיזחמ ללוכ הנבמה      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק ןולוקוא  
      
תודימב ךא ל"נכ םילאיצנטופ תאוושה ספ     01.08.03.0040

    750.00   250.00     3.00 'פמוק 004X4X04 מ"ס.  
      
םייתכתמה הנבמה יתורשל הקראה תדוקנ     01.08.03.0050
01 דדובמ תשוחנ ךילומ יושע תונקתל םאתהב      
ללוכ םיאתמ ףכירמ רוניצב לחשומ ר"ממ      
ללוכ תורשלו םילאיצנטופ תאוושה ספל רוביח      

 30,000.00   150.00   200.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה רזעה תודובעו ירמוח לכ  
      
תשוחנ טוח יושע הנבמ תכתמ יקלח תקראה     01.08.03.0060
'מ 2 דע לש םיעטקב ר"ממ 52 ךתחב רוזש      
םיחודיק ללוכ םימיאתמ לבכ ילענ ללוכ      

 17,500.00   175.00   100.00 .יללכ ךרוא רטמ יפל ריחמה .םיקוזיחו רטמ   
      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק .ןינבב ישאר םימ הנומ לע ינקת תקראה רשג 01.08.03.0070
 52,950.00 תונגהו תוקראה 30.80.10 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
יושע י"חח ינומ + M ישאר למשח חול הנבמ     01.08.05.0010
דומצ  הפצרה לע הדמעהל תותלד םע חפ ןורא      
תואיציו תוסינכ - דבלב םינפלמ השיג םע ריקל      
דויצה לכ תנקתהל ,טרופמכ הטמלמ      
,ןלהל םיטרופמהו תוינכתב ןמוסמכ םירזיבאהו      
לכו עבצ ,םיקדהמ ,םיטלש ,הריבצ יספ ללוכ      
בצמל ותאבהו חולה תמלשהל שורדה רתי      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .רתאב ןקתומו קודב אוהשכ ןיקת הלועפ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 25,000.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../029 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     029 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 25,000.00 מהעברה      
      
      
תמוק 1א בלש ,A הנשמ למשח חול הנבמ     01.08.05.0030
תותלד אלל םילנפ חפ ןורא יושע עקרק      
השיג םע ריקל דומצ הפצרה לע הדמעהל      
הטמלמ תואיציו תוסינכ - דבלב םינפלמ      
םירזיבאהו דויצה לכ תנקתהל ,טרופמכ      
יספ ללוכ ,ןלהל םיטרופמהו תוינכתב ןמוסמכ      
שורדה רתי לכו עבצ ,םיקדהמ ,םיטלש ,הריבצ      
ןיקת הלועפ בצמל ותאבהו חולה תמלשהל      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .רתאב ןקתומו קודב אוהשכ  
      
ןורא יושע ,1א בלש B הנשמ למשח חול הנבמ     01.08.05.0040
דומצ הפצרה לע הדמעהל תותלד אלל חפ      
החמוג ךותב דבלב םינפלמ השיג םע ריקל      
תואיציו הטמלמ הסינכ - וז הרטמל הנביתש      
דויצה לכ תנקתהל ,טרופמכ ,הלעמלמ      
,ןלהל םיטרופמהו תוינכתב ןמוסמכ םירזיבאהו      
לכו עבצ ,םיקדהמ ,םיטלש ,הריבצ יספ ללוכ      
בצמל ותאבהו חולה תמלשהל שורדה רתי      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .רתאב ןקתומו קודב אוהשכ ןיקת הלועפ  
      
בלש C הנשמ למשח חול הנבמ ,ךא ל"נכ     01.08.05.0050

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק .עקרק תמוק 2א  
      
2א בלש D הנשמ למשח חול הנבמ ,ךא ל"נכ     01.08.05.0060

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק .'א המוק  
      
רדחל למשח חול רובע ךא ל"נכ הנבמ     01.08.05.0070

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק תרושקת  
      
םילנפ חפ ןורא יושע , גג למשח חול הנבמ     01.08.05.0110
דגנ ןוגג ללוכ( 55PI םימ ןגומ תותלד םע      
תנבלוגמ לזרב תרגסמ לע הדמעהל ,)םשג      
דומצ ,)הנבמה גג לע( םילגר 8 םע העובצו      
תואיציו תוסינכ - דבלב םינפלמ השיג םע ריקל      
דויצה לכ תנקתהל ,טרופמכ הטמלמ      
,ןלהל םיטרופמהו תוינכתב ןמוסמכ םירזיבאהו      
לכו עבצ ,םיקדהמ ,םיטלש ,הריבצ יספ ללוכ      
בצמל ותאבהו חולה תמלשהל שורדה רתי      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק .רתאב ןקתומו קודב אוהשכ ןיקת הלועפ  
      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק רוטרנג חול רובע ךא ל"נכ הנבמ 01.08.05.0111
      

162,000.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../030 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     030 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

162,000.00 מהעברה      
      
      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק 1 א"מ חול רובע ךא ל"נכ הנבמ 01.08.05.0112
      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק 2 א"מ חול רובע ךא ל"נכ הנבמ 01.08.05.0113
      
,רפמא 521/0061X3 הדובע םרזל ת"מאמ     01.08.05.0120
,תוינורטקלא תונגה ,א"ק 05 קותינ רשוכ      

 13,500.00 13,500.00     1.00 .טרופמכ תרצות 'חי   
      

  7,000.00 7,000.00     1.00 רפמא 036x3 םרזל ךא ל"נכ ת"מאמ 'חי  01.08.05.0121
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 .רפמא 004X3 םרזל ךא ל"נכ ת"מאמ 'חי  01.08.05.0130
      
,רפמא 052 הדובע םרזל ךא ל"נכ ת"מאמ     01.08.05.0140

  6,000.00 3,000.00     2.00 .א"ק 03 קותינ רשוכ 'חי   
      

  3,000.00 1,500.00     2.00 .רפמא 061X3 םרזל ,ךא ל"נכ ת"מאמ 'חי  01.08.05.0150
      
רשוכ ,רפמא 001X3  םרזל ךא ,ל"נכ ת"מאמ     01.08.05.0160

  1,000.00 1,000.00     1.00 .א"ק 81 קותינ 'חי   
      

  8,400.00   700.00    12.00 .רפמא 04X3 םרזל ךא ,ל"נכ ת"מאמ 'חי  01.08.05.0170
      
רשוכ ,רפמא 52X3 םרזל ךא ,ל"נכ ת"מאמ     01.08.05.0180
הנגה ירסממ םע )MZKP( ,א"ק 001 קותינ      
תרצות ,ןוויכל םינתינ תיטנגמו תימרט      

 13,500.00   900.00    15.00 .טרופמכ 'חי   
      
הדובע םרזל )תונגה אלל( קפסה קתנמ     01.08.05.0190

  3,000.00 3,000.00     1.00 .טרופמכ תרצות ,רפמא 004X3 'חי   
      

  4,500.00 1,500.00     3.00 .רפמא 052X3 ,ךא ל"נכ קפסה קתנמ 'חי  01.08.05.0200
      

  7,200.00 1,200.00     6.00 .רפמא 061X3 ,ךא ל"נכ קפסה קתנמ 'חי  01.08.05.0210
      

  3,500.00   700.00     5.00 .רפמא 08X3 ,ךא ל"נכ קפסה קתנמ 'חי  01.08.05.0220
      
הדובע לילס םע ,רפמא 36X3 םרזל ןעגמ     01.08.05.0230

  4,000.00   400.00    10.00 .טרופמכ תרצות טלוו 032 חתמל 'חי   
      

  2,200.00   200.00    11.00 .רפמא 52X3 םרזל ךא ל"נכ ןעגמ 'חי  01.08.05.0240
      
      

283,800.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../031 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     031 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

283,800.00 מהעברה      
      
      
08X4+08X4 םרזל םיפילחמ םינעגמ טס     01.08.05.0250

  4,000.00 4,000.00     1.00 .טרופמכ תרצות .ינכמ רוגיח םע רפמא 'חי   
      
טלוו 032 חתמב הדובעל .ףלשנ דוקיפ רסממ     01.08.05.0260

    675.00   225.00     3.00 .ע"וש וא IMUZI תרצות 'חי   
      

  3,000.00   250.00    12.00 טלוו 42 חתמב הדובעל ךא ל"נכ רסממ 'חי  01.08.05.0265
      
חתמו הזאפ רסח תקידבל יזאפ תלת רסממ     01.08.05.0270
תרצות ,ינורטקלא םגד ,םיפילחמ םיעגמ 2 םע      

  2,250.00 1,125.00     2.00 .ע"וש וא ןואזוע 'חי   
      
ןוויכ טלוו 032 חתמב הדובעל היהשה רסממ     01.08.05.0280
ןואזוע תרצות ינורטקלא םגד תוינש 003-0 ןמז      

  2,700.00   450.00     6.00 .ע"וש וא 'חי   
      
קותינ רשוכ רפמא 23X3 ילנימונ םרזל ז"אמ     01.08.05.0290

    600.00   300.00     2.00 .טרופמכ תרצות ,א"ק 01 'חי   
      
61  0 + םיבצמ 2 יבטוק דח ררוב קספמ     01.08.05.0300

    700.00    70.00    10.00 רפמא 'חי   
      

  7,200.00   240.00    30.00 .רפמא 52X3 דע ךא ל"נכ ז"אמ 'חי  01.08.05.0310
      

  9,000.00    60.00   150.00 .רפמא 52X1 דע ךא ל"נכ ז"אמ 'חי  01.08.05.0320
      
הקספה לילס רובע ת"מאמל ריחמ תפסות     01.08.05.0330

  3,000.00   300.00    10.00 והשלכ גוסמ 'חי   
      
61  0 + םיבצמ 2 יבטוק דח ררוב קספמ     01.08.05.0340

    800.00    80.00    10.00 רפמא 'חי   
      
םע טקפ סופיטמ רפמא 52 יבטק דח דיחי ז"מ     01.08.05.0350
ףקוע חולב הנקתהל NO בצמב הליענ רודיס      

    200.00   200.00     1.00 UPS. 'חי   
      
6-ל תילטיגיד הגוצת לעב קפסה םדקמ רקב     01.08.05.0360

 15,000.00 3,000.00     5.00 תוגרד 'חי   
      
רפמאטלוו 0001 דעו 005 לעמ שבי יאנש     01.08.05.0370

  1,500.00   500.00     3.00 ץרה 05 טלוו 011 לע טלוו 032 יזאפ-דח 'חי   
      

334,425.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../032 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     032 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

334,425.00 מהעברה      
      
      
CEI 1/34616 יפל I SSALC רתי חתמ ןגמ     01.08.05.0380
הנגה תמר ,)EDV NID 6/5760 יפל B המר(      
    vK2, 053/01( רפמאוליק 05 הקירפ םרז(,  
    sn001<aT. םגד B-05 CM OBO לש וא  
NNAMRETTEB OBO וא XINEOHP 'בח      

  5,200.00   650.00     8.00 .NEHD וא 'חי   
      
דע ילנימונ םרזל יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ     01.08.05.0390
005 חתמל CRH םיכיתנ תוברל רפמא 052      
לולכי קתנמה ,רפמא 052 דע םרזלו טלוו      

    700.00   700.00     1.00 .ףורש ךיתנ ןומיסל תירונ 'חי   
      

  3,500.00   500.00     7.00 רפמא 521x3 ךא ל"נכ םיכיתנ קתנמ 'חי  01.08.05.0400
      
םע ץוח רליפב תימינפ הנקתהל םימ ןגומ .ת.ג     01.08.05.0430

    100.00   100.00     1.00 טו 21 דל תרונ 'חי   
      
.ת.ג תלעפהל ץוח רליפב הנקתהל לובג קספמ     01.08.05.0440

     60.00    60.00     1.00 חולה תלד תחתיפ י"ע ימינפ 'חי   
      
ץרה 05 ר"אוק 51 קפסהב יזאפ תלת לבק     01.08.05.0460
ןונגנמו ימצע יופיר ,הקירפ ידגנ ללוכ טלוו 044      

  8,000.00 1,000.00     8.00 .חולב הנקתהל ימצע ץוציפ ינפב הנגה 'חי   
      
םיטירפתו הגוצת ללוכה ילטיגיד דדומ בר     01.08.05.0470
תשר תוכיאו היגרנא ינותנ דדומה .תירבעב      
ינותנ לש ינומרה חותינ ללוכ למשחה      
3  .46-ה הינומרהה דע חתמו םרז ,למשחה      
ךשמל םינותנה ףוסיא תוברל תוגוצת      
,חתמ ,םרז לש םיימוי םיאיש ללוכ ,םייתנשכ      
1.0 קוידה תמר קפסה םדקמ ,קפסה      
    SSLAC, תוכיאב תולקת ינותנ תגצה  
תוברל ,)תונורחא תולקת 0001 דע( למשחה      
םגד SR , 232 SR 584 תרושקת תואיצי      

  6,600.00 6,600.00     1.00 הרקב ימושיי לש RG-TENLE 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

358,585.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../033 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     033 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

358,585.00 מהעברה      
      
      
םיטירפתו הגוצת ללוכה ילטיגיד דדומ בר     01.08.05.0480
תשר תוכיאו היגרנא ינותנ דדומה .תירבעב      
תוגלפתה חותינו בושיח ללוכ למשחה      
תכירצ ינותנ  תריגאו הרימש .תינומרה      
לע היגרנא בושיח , )hravk/hwk( היגרנא      
םומינימ יכרע תדידמ , ז"ועת סיסב      
, SR 584 תרושקת תואיצי ללוכ םומיסכמו      

  3,200.00 1,600.00     2.00 הרקב ימושיי לש TL-TENLE םגד 'חי   
      
םע הדובעל רפמא 5/0521 םרז הנשמ     01.08.05.0490

    900.00   150.00     6.00 .דרפנב דדמנה רטמרפמא 'חי   
      
םע הדובעל רפמא 5/005 םרז הנשמ     01.08.05.0500

    900.00   150.00     6.00 .דרפנב דדמנה רטמרפמא 'חי   
      
רפמא 04X4 םרזל יבטוק עברא תחפ רסממ     01.08.05.0510

  7,500.00   500.00    15.00 .רפמאילימ 03 תושיגרו 'חי   
      
תושליגר רפמא 61X2 םרזל יבטק וד ךא ל"נכ     01.08.05.0520

  1,600.00   400.00     4.00 .רפמאילימ 01 'חי   
      
רטוקב .םינוש םיעבצב הקספה/הלעפה ןצחל     01.08.05.0530

    240.00   120.00     2.00 .ע"וש וא רטרב תרצות מ"מ 22 'חי   
      
רטוקב .םינוש םיעבצב דליטלומ ןומיס תרונמ     01.08.05.0540

  1,500.00   100.00    15.00 .ע"וש וא רטרב תרצות מ"מ 22 'חי   
      
42 תימוי המרגורפ םע ילמשח דוקפ תבש ןועש     01.08.05.0550

    900.00   450.00     2.00 .'ש 21- ל תינכמ הברזרו 'ש 'חי   
      

  3,000.00 1,500.00     2.00 ימונורטסא ךא ל"נכ 'חי  01.08.05.0560
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

378,325.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../034 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     034 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

378,325.00 מהעברה      
      
      
חתמ תקפסאל ,Am023 ןיד ספ לע חכ קפס     01.08.05.0580
םכח למשח תכרעמל CD טלוו 92 לש הלועפ      
קו'צ לעב 34541 ילארשי ןקת פ"ע תינקת      
קו'צ ללוכ .םיריהמ הליבכ ירוביחו הנבומ      
,zH06.05 :הסינכ חתמ ,ילרגטניא הנבומ      
    V032.021 CA, האיצי חתמ: V92 CD, םרז  
תפסונ האיצי רוביח םע ,Am 023 האיצי      
םע ףסונ וקל חתמ תקפסאל V92 CD חתמב      
הסינכה חתמל ריהמ רוביח םע,ינוציח קו'צ      
האיציה חתמ רוביח םע ,םיגרב אלל םירבחמל      
הנקתהל ,ינקת תשר רבחמל וא םינותנ ספל      
תמגוד ,51706NE ןקת יפל ינקת NID ספ לע      

  6,750.00 1,350.00     5.00 .12BA1521 :םגד snemeiS/וקסינ תרצות 'חי   
      
,םכח תיב תכרעמל A8 םיצורע 8 תואיצי רקב     01.08.05.0590
ילרגטניא ןעגמ ללוכ ,XNK לוקוטורפל םיאתמ      
הנקתהל ,V032CA חתמב הדובעל ץורע לכל      
תרצות תמגוד ,חולב ןיד תליסמ לע      

 12,500.00 2,500.00     5.00 .11BA1765 םגד סנמיס/וקסינ 'חי   
      

  3,600.00 1,800.00     2.00 םיצורע 4 םע ךא ל"נכ רקב 'חי  01.08.05.0600
      
A61..1 הטילשב םיצורע 8 רמיד/תולעפה רקב     01.08.05.0610
    ,V032CA ,V01 םיאתמ ,םכח תיב תכרעמל  
8 לש םועמעו גותימל ,XNK לוקוטורפל      
תרואת לש תודרפנ הקלדה תוצובק      
)GCE( ינורטקלא קנשמ םע טנצסרואולפ      
,חולב ןיד תליסמ לע הנקתהל.םועמעל ןתינה      

 20,000.00 5,000.00     4.00 .20BE1625 םגד סנמיס/וקסינ תרצות תמגוד 'חי   
      
תיב תכרעמל 232SR/XNK יווק ןיב קשממ     01.08.05.0620
תמגוד ,למשח תוחול 2 ןיב רוביחל ,םכח      

 15,000.00 3,000.00     5.00 .31BA1041 :םגד snemeiS/וקסינ תרצות 'חי   
436,175.00 למשח תוחול 50.80.10 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  60.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
וני'ציטב וא סיווג תרצות רואמל הלעפה ןצחל     01.08.06.0010
קמוע תספוקב ט"הת ןקתומ הנול םגד      

  1,200.00    60.00    20.00 טלפמוק .תינבלמ 'חי   
      
      

  1,200.00 60.80.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../035 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     035 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,200.00 מהעברה      
      
      
012615AN םגד וקסינ תרצות םיעקש תדיחי     01.08.06.0020

  1,800.00   600.00     3.00 .ט"הע הנקתהל 'חי   
      
ןקת יפל רפמא 61X5 יזפ תלת ריק רוביח     01.08.06.0030

    100.00   100.00     1.00 .ט"הע הנקתהל EEC 'חי   
      

    150.00   150.00     1.00 .רפמא 23X5 יזפ תלת םרזל ךא ל"נכ ק"ח 'חי  01.08.06.0040
      

    450.00    75.00     6.00 .רפמא 61X3 יזפ דח ךא ל"נכ ק"ח 'חי  01.08.06.0050
      
ןקתומ טקפ םגד רפמא 52X3 יבטק תלת ז"מ     01.08.06.0060
תילנגרוא םימ תנגומ המוטא תיטסלפ הספוקב      

  3,600.00   300.00    12.00 .ט"הע הנקתהל 'חי   
      

  3,600.00   450.00     8.00 .רפמא 36X3 םרזל ךא ל"נכ ז"מ 'חי  01.08.06.0070
      
רפמא 61 ,םיעגמ 3 ,יזפ דח ,דיחי ק"ח     01.08.06.0080
וא ט"הע ןקתומ חישק יטסלפ רמוחמ יושע      

  1,750.00    50.00    35.00 .וני'ציטב וא סיווג תרצות ט"הת 'חי   
      
61 ,םיעגמ 55PI, 3 םימ ןגומ ,לופכ ק"ח     01.08.06.0090
ט"הע ןקתומ חישק יטסלפ רמוחמ יושע ,רפמא      

    900.00    60.00    15.00 .ט"הת וא 'חי   
      
)שרדנכ םיעגמ רפסמ( םורח תקספה ןצחל     01.08.06.0100
ךותב תנווכתמ תציחל י"ע למשח תקספהל      
תיכוכז הסכמ םע םימ תנגומ תיתכתמ הספוק      
שיטפ םע ,)תיברזר תיכוכז לש הקפסא תוברל(      

    350.00   350.00     1.00 .הספוקל הרושקה תרשרשו 'חי   
      
םימ ןגומ הרואת ףוג ךותב ירטקלאוטופ את     01.08.06.0110

    350.00   350.00     1.00 .55PI קבאו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 14,250.00 60.80.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../036 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     036 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,250.00 מהעברה      
      
      
םילודומ 2 תללוכה תבלושמ םיעקש 'חי     01.08.06.0120
,ןוטב/םיקולב וא סבג תוריקב העוקש הנקתהל      
הנקתה  תרשפאמה ט"הע הנקתהל וא      
תודיחיו ילמשח עקש תודיחי לש תבלושמ      
וא  XOBAMIC תמגודכ ,תרושקת יעקש      
ירוביח תלעב , וקסינ וא )11D( טסלפ א.ד.ע      
רשפאל מ"ע תיוזב םינקתומ וא םירשי ריק      
,תוציחמ תוברל .םיעקתה לש חנ רוביח      
רז עה ירמוח לכו םימאתמ ,תורגסימ      
םייטסלפ םירמוחמ היושע הדיחיה .םישורדה      

  1,750.00   175.00    10.00 .וילאמ הבכ גוסמ 'חי   
      
2( םילודומ 4 תללוכה תבלושמ םיעקש 'חי     01.08.06.0130
העוקש הנקתהל תרושקת 2-ו למשח ק"ח      
הנקתהל וא ,ןוטב/םיקולב וא סבג תוריקב      
תודיחי לש תבלושמ הנקתה תרשפאמה ט"הע      
תמגודכ ,תרושקת יעקש תודיחיו ילמשח עקש      
    XOBAMIC 41( טסלפ א.ד.ע ואD( וקסינ וא ,  
תיוזב םינקתומ וא םירשי ריק ירוביח תלעב      
תוברל .םיעקתה לש חנ רוביח רשפאל מ"ע      
רז עה ירמוח לכו םימאתמ ,תורגסימ ,תוציחמ      
םייטסלפ םירמוחמ היושע הדיחיה .םישורדה      

  3,000.00   300.00    10.00 .וילאמ הבכ גוסמ 'חי   
      
ק"ח 4( םילודומ 6 תללוכה םיעקש 'חי     01.08.06.0140
העוקש הנקתהל ,)תרושקת 4-ל םוקמ+למשח      
הנקתהל וא ,ןוטב/םיקולב וא סבג תוריקב      
4 לש תבלושמ הנקתה תרשפאמה ט"הע      
,תרושקת יעקש תודיחיו ילמשח עקש תודיחי      
)71D( טסלפ א.ד.ע וא XOBAMIC תמגודכ      
וא םירשי ריק ירוביח תלעב , וקסינ וא      
לש חנ רוביח רשפאל מ"ע תיוזב םינקתומ      
םימאתמ ,תורגסימ ,תוציחמ תוברל .םיעקתה      
היושע הדיחיה .םישורדה ר זעה ירמוח לכו      

  4,000.00   400.00    10.00 .וילאמ הבכ גוסמ םייטסלפ םירמוחמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

 23,000.00 60.80.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../037 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     037 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 23,000.00 מהעברה      
      
      
תבלושמ תרושקת/למשח יעקש תספוק     01.08.06.0150
תפצרב העוקש וא הלופכ הפצרב הנקתהל      
יעקש 2 תללוכה טקרפ וא חיטש יופיצ םע ןוטב      
טרדנטס יפל רפמא 61 םייזאפ דח למשח      
2 + דרפנ הנזה וק םע דחא לכ )S.B( יטירב      
לכ לע ףתושמ הסכמ ,54JR תרושקת יעקש      
ילבכ 2 תסינכל הסכמב תערגמ ללוכ ,דויצה      

 11,250.00   750.00    15.00 .םישימג תרושקת ילבכ 2 + למשח 'חי   
      
תרצות םייזאפ תלת/דח תורש יעקש תספוק     01.08.06.0155
ללוכ 012615AN םגד טסלפ א.ד.ע וא וקסינ      

  3,750.00   750.00     5.00 .תחפ רסממו תונגה 'חי   
      
דח למשח יעקש 2 תללוכה ךא ל"נכ הספוק     01.08.06.0160
תפתושמ הנזה םע י"ת יפל רפמא 61 םייזאפ      

  3,000.00   600.00     5.00 .54JR תרושקת יעקש 2 + 'חי   
      
םכח תיב תכרעמל םיציחל 6 לעב םכח קספמ     01.08.06.0170
תומוקמ 3 תינבלמ הספוקב ט"הת הנקתהל      
םגד סנמיס תרצות תמגוד .המיאתמ      

 25,000.00 2,500.00    10.00 2232AB33. 'חי   
      
םישבי םיעגמ 4-ל IBP הלעפה ןצחלל קשממ     01.08.06.0180
ןקתומ ,13BA2022 םגד סנמיס תרצות תמגוד      
.הלעפהה ןצחל ירוחאמ ט"הת קמוע תספוקב      

 30,000.00 1,200.00    25.00 .טלפמוק 'חי   
      
םגד .םישבי םיעגמ 2-ל ךא ל"נכ קשממ     01.08.06.0190

  5,000.00 1,000.00     5.00 2202AB21. 'חי   
101,000.00 םירזיבא 60.80.10 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  70.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
הרקתב עוקש מ"ס 06x06 יעוביר .ת.ג     01.08.07.0010
ע"וש וא דלנפ םגד שעג תרצות ,תכמנומ      
ללוכ ,K000,4 ,ןמול 004,3 ,טו 04 קפסהב      

 49,500.00   550.00    90.00 .םיאתמ רביירד 'חי   
      
ריקל וא הרקתל הנקתהל 56PI םימ ןגומ .ת.ג     01.08.07.0020
63 קפסהב ,ע"וש וא םעונ םגד שעג תרצות      
רביירד ללוכ K000,4 ,ןמול 000,3 ,טו      

 45,000.00   300.00   150.00 .םיאתמ 'חי   
 94,500.00 70.80.10 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../038 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     038 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 94,500.00 מהעברה      
      
      
הרקתב עוקש מ"ס 71 רטוקב לוגע .ת.ג     01.08.07.0040
םע ,ע"וש וא דלוקד םגד שעג תרצות ,תכמנומ      
,ןמול 008 ,טו 21 קפסהב דל גוסמ רוא רוקמ      

 17,500.00   250.00    70.00 .םיאתמ רביירד ללוכ K000,4 'חי   
      

 12,000.00   500.00    24.00 011 דלסקיפ םגד ךא  ל"נכ ת"ג 'חי  01.08.07.0045
      
,הרקתל הנקתהל מ"ס 23 רטוקב לוגע .ת.ג     01.08.07.0050
םע ,ע"וש וא דל סוקסיד םגד שעג תרצות      
005,1 ,טו 51 קפסהב דל גוסמ רוא רוקמ      

  6,000.00   300.00    20.00 .םיאתמ רביירד ללוכ K000,4 ,ןמול 'חי   
      
הרקתב עוקש  45PI םימ ןגומ לוגע .ת.ג     01.08.07.0080
דערוא( GNITHGILPMAL תרצות תכמנומ      
LP תרונ םע ,ע"וש וא CINOK םגד )מ"עב      

  7,700.00   350.00    22.00 .הרובע םלשומ דויצו טו 62 קפסהב רטמ   
      
מ"מ 58x08 םוינימולא ליפורפ יושע דל ספ     01.08.07.0110
9 קפסהב דל תרואת םע  מ"ס 021 ךרואב      
הרקתב ןקתומ ,םיאתמ רביירד םע רטמ/טו      
זפוט םגד שעג תרצות ילפוא יוסיכ ללוכ היולת      

154,000.00   700.00   220.00 .פירטס 'חי   
      
ךשמב הדובעל יתילכת דח םורח תרואת ףוג     01.08.07.0140
הרקתל וא ריקל תוחפל תוקד 06      
A4DL XULYX םגד llewkcaM תרצות       
ללוכ )7615588-90 :לט ,מ"עב קטלנא-ןאובי(      
,ןקתל םאתהב תושדע טס ,טאו 6-3 דל תרונ      
קדוב ,םוימדק לקינ תוללוס ,ןעטמ ,ריממ      
הלקת תארתה ,יוויח תוירונ ,יטמוטוא תוניקת      
תודובע רתי לכו .הקידב ןצחלו תילאוזיוו תילוק      
תינאכמ הנקתהל םישורדה רזעה ירמוחו      
הלועפ בצמל הרואתה ףוג תאבהו תילמשחו      

 24,000.00   600.00    40.00 .ןיקת 'חי   
      
סיסב ,ינקת ,יתילכת וד "האיצי" טולישל .ת.ג     01.08.07.0150
,דל תורונ םע ריקל ןקתומ וא הרקתב העוקש      
06 קשמל הדובעל ד"קינ רבצמ ןעטמ תדיחי      

 16,000.00   400.00    40.00 .ךרוצה תדימב הנווכה ץח ללוכ .'קד 'חי   
      
      
      

331,700.00 70.80.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../039 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     039 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

331,700.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 11 הבוגב מ"ס 221 רטוקב לוגע .ת.ג     01.08.07.0160
וא ,הנול םגד ,שעג תרצות הרקתהמ יולת      
,טו 031 קפסהב ,דל גוסמ רוא רוקמ םע ע"וש      
ילרגטניא רביירד ללוכ K000,4 ןמול 008,5      

  8,250.00 2,750.00     3.00 .טלפמוק היילתה ירזיבאו 'חי   
      
ספ יושע תוארמ תראהל ריקל הנקתהל .ת.ג     01.08.07.0170
תבשות םע מ"ס 04 ךרואב טנוברקילופ      
ע"וש וא טיילנדלוג תרצות הנקתהל םוינימולא      
םע טו 21 קפסהב דל תרואתל הדיחי ללוכ      

 12,000.00   600.00    20.00 .ילרגטניא רביירד 'חי   
      
ע"וש וא רטיפוי םגד שעג תרצות דל רואקרז     01.08.07.0210
הנקתה עורז ללוכ K000,4 טו 07 קפסהב      
לעמ הנבמה גג לע ןקתומ ,הרצק      

  4,000.00 1,000.00     4.00 םיאתמ ילרגטניא רביירד ללוכ .THGILYKS 'חי   
      
תיזח ריק תראהל טו 004 קפסהב דל רואקרז     01.08.07.0230
דערוא תרצות ןיינבה ריקל ןקתומ ,ןיינבה      

 16,000.00 4,000.00     4.00 'פמוק MTS-MH םגד םיסדנהמ  
371,950.00 הרואת יפוג 70.80.10 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  80.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
וא ןופלט תכרעמ לש רוביח יקדהמ תבכרהל חול     01.08.08.0010
לדוגב דובל ץע חול יושע ךומנ חתמ      
    2X002X001 החמוג ךותב ט"הע ןקתומ מ"ס  
תודובע לכ ללוכ םירחא י"ע הנכוהש הנבמב      

    900.00   450.00     2.00 .םישורדה רזעה ירמוחו 'חי   
      
תרצות ,תוגוז 01 ,ןופלט לבכל םיקדהמ קולב     01.08.08.0020
זוכירה זגראב ןקתומ ,קזב ןקת יפל "הנורק"      

  1,250.00   125.00    10.00 .דרפנב םלושמ ורובע 'חי   
      
P םגד קזב טרדנטס יפל ימורט הרקב את     01.08.08.0030
ללוכ תוברל מ"ס 021x16x16 תודימב      
לכ ללוכ .קזב י"ע קפוסיש ב.ב הסכמו תרגסמ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה רזעה ירמוחו תודובע  
      
      
      
      

  4,650.00 80.80.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../040 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     040 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,650.00 מהעברה      
      
      
תרבח קדוב תרוקב למשחה ןקתמ תרבעה     01.08.08.0040
הדימב ,ולגתיש םייוקילה ןוקית ,למשחה      
תפסונ תרוקיב רובע םולשת ללוכ ,ולגתיו      
וא חקפמה וא ןימזמה ידיל ןקתמה תריסמו      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק סדנהמה  
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .קזב תרבח י"ע ,ןופלטה ןקתמ רובע ל"נכ 01.08.08.0050
  8,150.00 תונוש 80.80.10 כ"הס  

      
ם י פ י ע ס ו  ת ו ד ו ק נ  90.80.10 ק ר פ  ת ת       
ם י ד ח ו י מ       
      
הקלדה תצובקב ,הנושאר רואמ תדוקנ     01.08.09.0010
תמלשומ תיזפ דח ,"םכח תיב" תכרעמב      
לבכ יושע למשחה חול דע וקה ללוכ טרופמכ      
    YX2N5.1X4-3 ףכירמ רוניצ וא תולעתב  
םידדובמ תשוחנ יכילומ מ"מ 91 "נפ" וא "דפ"      
םינקתומ )הקראה ללוכ( ר"ממ 5.1X4 דע      
וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו ,ט"הת      

 11,700.00   180.00    65.00 .תווצקה רוביח ללוכ ,תכמנומ הרקת ללחב 'קנ   
      
רואמה תדוקנל הליבקמ ,תפסונ רואמ תדוקנ     01.08.09.0020
תצובקב ,הרואתה תודוקנ ןיב ל"נה הנושארה      

 66,000.00   120.00   550.00 .הקלדהה 'קנ   
      
תכרעמב הרואת תלעפה לנפל רוביח תדוקנ     01.08.09.0050
הבכ ףכירמ רוניצ יושע "םכח תיב" ןקתמ      
וא/ו תוקיצי וא/ו תוריקב ןקתומ 02 וילאמ      
לבכ תלחשה ללוכ תכמנומ הרקת יללח      
,םירחא י"ע קפוסיש ,לנפו לנפ לכ ןיב תרושקת      
תומוקמ 3 םירזיבא תספוק לולכי לנפ לכ      
לדוגל םאתהב תומכב יקלטיא ןקת יפל תינבלמ      
תווצקה רוביח ללוכ ,)םינצחלה תומכ( לנפה      

  8,000.00   200.00    40.00 .לנפ לכב 'קנ   
      
      
      
      
      
      
      
      

 85,700.00 90.80.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../041 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     041 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 85,700.00 מהעברה      
      
      
אלל ,טרופמכ תמלשומ תיזפ דח ק"ח תדוקנ     01.08.09.0060
ק"ח .קנ םע( ףתושמ לגעמב ,יפוס רזיבא      
לבכ יושע למשחה חול דע וקה ללוכ )תופסונ      
    YX2N5.2X3 נפ" וא "דפ" ףכירמ רוניצ וא"  
5.2X3 דע םידדובמ תשוחנ יכילומ מ"מ 91      
וא/ו,ט"הת םינקתומ )הקראה ללוכ( ר"ממ      
הרקת ללחב וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו תוקיציב      

 13,000.00   130.00   100.00 .תכמנומ 'קנ   
      

  5,250.00   150.00    35.00 .דרפנ לגעמב ךא ל"נכ ק"ח תדוקנ 'קנ  01.08.09.0070
      
אלל ,טרופמכ תמלשומ תיזפ תלת ק"ח תדוקנ     01.08.09.0080
ק"ח .קנ םע( ףתושמ לגעמב  ,יפוס רזיבא      
לבכ יושע למשחה חול דע וקה ללוכ )תופסונ      
    YX2N4X5 52 "נפ" וא "דפ" ףכירמ רוניצ וא  
ר"ממ 4X5 דע םידדובמ תשוחנ יכילומ מ"מ      
תוקיציב וא/ו,ט"הת םינקתומ )הקראה ללוכ(      

  2,000.00   400.00     5.00 .תכמנומ הרקת ללחב וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו 'קנ   
      
"דפ" רוניצ  ללוכ  תרושקת תשרל הנכה הדוקנ     01.08.09.0090
תופעתסהה תביתל דע ,מ"מ 52 "נפ" וא      
,תוריקב וא ,תכמנומ הרקת יללחב ןקתומ      
הכישמ טוח ללוכ הנבמה תוקיציו תופצר      

  8,400.00   140.00    60.00 .םיאתמ 'קנ   
      
"דפ" רוניצ  ללוכ הזירכ לוקמרל הנכה הדוקנ     01.08.09.0100
תופעתסהה תביתל דע ,מ"מ 02 "נפ" וא      
,תוריקב וא ,תכמנומ הרקת יללחב ןקתומ      
הכישמ טוח ללוכ הנבמה תוקיציו  תופצר      

 15,000.00   120.00   125.00 .םיאתמ 'קנ   
      
,ןשע יולג תכרעמב םירזיבאל הנכה תדוקנ     01.08.09.0110
םירפוצו הלעפה ינצחל ,ןומיס תורונמ ,םיאלג      
טוח םע 02 רטוקב "נפ" וא "דפ" רוניצ תללוכה      
תזכרה וא תופעתסהה תביתל דע מ"מ הכישמ      
,תוריקב וא ,תכמנומ הרקת יללחב ןקתומ      
תספוקב - רמג ,הנבמה תוקיציו תופצר      

 13,200.00   120.00   110.00 .ט"הת 55 םירזיבא 'קנ   
      

  1,800.00   120.00    15.00 .ס"מט תכרעמב םירזיבא רובע ךא ל"נכ הדוקנ 'קנ  01.08.09.0120
144,350.00 םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 90.80.10 כ"הס  

      
1,584,935.00 למשח ינקתמ 80.10 כ"הס  

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../042 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     042 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90.10 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90.10 ק ר פ  ת ת       
      
קרפ יללכה טרפמל ביוחמו הנפומ ןלבקה .1      
    09  
      
חיטב ץירח תריצי )א :ללוכ חיטה ריחמ .2      
החותמ תשר יספ )ב .הרקתו ריק ןיב שגפמב      
טנמלא ןיב יכנא שגפמב מ"ס 01 -כ בחורב      
תפסות םלושת אל .תונולח יפסבו קולבו ןוטב      
.)םיטנק( חיטב תוניפ תריצי רובע      
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     01.09.01.0010
עוצב רחאל חיט ינוקת ללוכ.םיירושימ םיחטש      
חיט"  .  תוריק/ הרקת תוכרעמה תודובע לכ      
תחא די מ""מ 02-3 יבוע ריקומרת יתילכת בר      
רושיאל םיידי תומכ .םיידי יתש מ"מ 33 דעו      
טכילש רמג .לכירדאה וא /ו להנמה      

216,000.00    90.00 2,400.00 1RLP    ןומיס   "ןאטס ר"מ   
      
הרקת מ"מ 51 יבועב מ"ממב רגב חיט     01.09.01.0020
דועו תחא די מ""מ 02-3 מ"ממ חיט".תוריקו      
רושיאל םיידי תומכ .םיידי יתש מ"מ 33      
"ילארשי ןקת יפל לכה .לכירדאה וא /ו להנמה      

 14,300.00   110.00   130.00 4RLP    ןומיס ר"מ   
230,300.00 םינפ חיט 10.90.10 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט   20.90.10 ק ר פ  ת ת       
      
, הצברה תבכש : תובכש שולש ץוח חיט     01.09.02.0010
תבכשו מ"מ 51  יבועב הנותחת הבכש      
י"פע ןווגב טכילש תבכש תוברל רוחש טכילש      

 30,000.00    80.00   375.00 . לכירדאה ר"מ   
      
, הצברה תבכש : תובכש שולש ץוח חיט     01.09.02.0020
תבכשו מ"מ 51  יבועב הנותחת הבכש      
LPH יופיחל    תיתשתכ      רוחש טכילש      

 59,500.00    70.00   850.00 . לכירדאה י"פע ר"מ   
 89,500.00 ץוח חיט  20.90.10 כ"הס  

      
      
      
      

319,800.00 חיט תודובע 90.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../043 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     043 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ו צ ר ט ו  י ו פ י ח  ,ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01.10 ק ר פ       
      
/ן ב א  י ח י ר א ב  ף ו צ י ר  10.01.10 ק ר פ  ת ת       
ן ל צ ר ו פ  ט י נ ר ג       
      
קרפ יללכה טרפמל ביוחמו הנפומ ןלבקה .1      
    10  
      
, ותקפסא םוקממ ףוצירה תא לבקי ןלבקה .2      
יולימ םע תוגופ עוצב  תללוכ ןלבקה תדובע      
'בע עוצב . ןימזמה י"פע ןווגב תילירקא הבור      
םילולכו ודדמי אלש םילופש ללוכ    ףוצירה      
.  הדובעה ריחמב      
      
לש C  המר S.N 06/03 הקימרק יחירא"     01.10.01.0010
    SERG ASOR םגד OAT תריחבל ןווג  
םינווגב,"ע""ש וא שרח י""ע אבוימ לכירדאה      
י"פע תואמגודו םיספ תריצי תוברל םינוש      
םולשת תפסות אלל -  לכירדאה תוינכות      

 55,000.00   220.00   250.00 1PRG      ןומיס ר"מ   
      
הטנרומ .ג הרדס רסינרג לש הקימרק יחירא"     01.10.01.0020
06/06   לכירדאה תריחבל ןווג יפלמא .ג וא      
    01R  םינווגב" ע""ש וא שרח י""ע אבוימ  
י"פע תואמגודו םיספ תריצי תוברל םינוש      
ןומיס םולשת תפסות אלל -  לכירדאה תוינכות      

136,500.00   210.00   650.00       GRP3 ר"מ 
      
לש C  המר S.N 03/03 הקימרק יחירא"     01.10.01.0021
    SERG ASOR םגד OAT תריחבל ןווג  
םינווגב,"ע""ש וא שרח י""ע אבוימ לכירדאה      
י"פע תואמגודו םיספ תריצי תוברל םינוש      
ןומיס  םולשת תפסות אלל - לכירדאה תוינכות      

 22,500.00   225.00   100.00       GRP7 ר"מ 
      
םגד ,מ"ס 03X03 ןלצרופ טינרג יחירא     01.10.01.0022
    POTS, תרדס YAWYSAE, בח' EGARIM,  
תוברל םינוש םינווגב  ע"ש וא ינולא קפס      
לכירדאה תוינכות י"פע תואמגודו םיספ תריצי      

  2,250.00   225.00    10.00 11PRG      ןומיס  םולשת תפסות אלל - ר"מ   
      
      
      
      
      

216,250.00 10.01.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../044 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     044 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

216,250.00 מהעברה      
      
      
,OG םגד ,מ"ס 03X03 ןלצרופ טינרג יחירא     01.10.01.0023
קפס ,EGARIM 'בח ,YAWYSAE תרדס      
תריצי תוברל םינוש םינווגב,ע"ש וא ינולא      
אלל -  לכירדאה תוינכות י"פע תואמגודו םיספ      

 12,100.00   220.00    55.00 21PRG      ןומיסםולשת תפסות ר"מ   
      
ףוציר יגוס ןיב מ"מ 04/4 תודימב זילפ ספ     01.10.01.0040

  1,600.00    64.00    25.00 . םינוש רטמ   
      
םיכנ תושיגנל ףוצרו ליבומ ספ רובע תפסות     01.10.01.1020

  4,000.00   200.00    20.00 . םינוש םיגוסמו תונוש תודימב ר"מ   
      
מ"ס 03/03 תודימב  ןלצרופ טינרג יחירא      01.10.01.1030

157,500.00   175.00   900.00 CVP ףוצרל  תיתשתו םיינכט םירדחל ר"מ   
391,450.00 ןלצרופ טינרג /ןבא יחיראב ףוציר 10.01.10 כ"הס  

      
ה ק י מ ר ק  -ת ו ר י ק  י ו פ י ח  20.01.10 ק ר פ  ת ת       
      
רשיימ חיט תצברה  תוללוכ יופיחה 'בע      
לכ אללו הדובעה ריחמב לולכה תיתשתכ      
. ףסונ םולשת      
      
גט.ס ט"קמ ןבל עבצב 09/03 םיחירא  יופיח       01.10.02.0010

271,250.00   175.00 1,550.00 3MRC ןומיס   ע"ש וא שרח י"ע אבוימ ר"מ   
      
לש 03/01 הזאפ ילב וא םע םיחירא יופיח     01.10.02.0015

  9,625.00   175.00    55.00 4MRC ןומיס  ע"ש וא שרח י"ע אבוימ הרטיו ר"מ   
      
תיכוכז ספיספ , ריק יופיח     01.10.02.0020
ע"ש וא ינולא י"ע אבוימ 6829-053 םגד      

  7,875.00   175.00    45.00 5MRC ןומיס ר"מ   
288,750.00 הקימרק -תוריק יופיח 20.01.10 כ"הס  

      
CVP    ף ו צ י ר  30.01.10 ק ר פ  ת ת       
      
    CVP םגדמ טקרפ תמגודב OPMET אבוימ 01.10.03.0010
תריחבל ןווג ע""ש ואהקינכטמוג י""ע      
ףוצירה 'בע עוצב   1CVP  ןומיס   "לכירדאה      
ריחמב םילולכו ודדמי אלש םילופש ללוכ       

162,500.00   250.00   650.00 .  הדובעה ר"מ   
      
      

162,500.00 30.01.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../045 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     045 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

162,500.00 מהעברה      
      
      
    "GRUBIARK CETROPS רשוכ ירדחל 01.10.03.0020
ע""ש וא הקינכטמוג י""ע אבוימ מ"מ 8 יבוע      
עוצב   2CVP  ןומיס   "לכירדאה תריחבל ןווג      
םילולכו ודדמי אלש םילופש ללוכ    ףוצירה 'בע      

 47,500.00   250.00   190.00 .  הדובעה ריחמב ר"מ   
210,000.00 CVP    ףוציר 30.01.10 כ"הס  

      
י ר ד ח  י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  40.01.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ       
      
רשיימ חיט תצברה  תוללוכ יופיחה 'בע      
לכ אללו הדובעה ריחמב לולכה תיתשתכ      
. ףסונ םולשת      
      
יעבט שיש ןבאב חלשו םור תוגרדמ יופיח     01.10.04.0020
טינרג ןבא")מ"ס 2 יבוע םור מ"ס 3 יבוע חלש(      
ללוכ םורב מ""ס 3 ו חלשב מ""ס 4 הרוחש      
ומומ שיש י""ע אבוימ  הארתה ספ תותיס      

 35,000.00   350.00   100.00 03-5441416" רטמ   
      

  7,500.00   375.00    20.00 לכירדאה י"פע     ןבאב טסדופ ףציר ר"מ  01.10.04.0021
 42,500.00 תוגרדמ ירדח יופיחו ףוציר 40.01.10 כ"הס  

      
ם י נ פ   LPH    י ו פ י ח  50.01.10 ק ר פ  ת ת       
      
רשיימ חיט תצברה  תוללוכ יופיחה 'בע      
לכ אללו הדובעה ריחמב לולכה תיתשתכ      
. ףסונ םולשת      
      
היומס תירוחא הקבדהב LPH תוחול  יופיח     01.10.05.0010
תריחבל ןווג,מ"ס 024/031 תודימב      
ןומיס .ע"ש וא GSN י"ע אבוימ,לכירדאה      

780,000.00   650.00 1,200.00 HPL1 ר"מ   
780,000.00 םינפ  LPH    יופיח 50.01.10 כ"הס  

      
ת ו א ר מ      י ו פ י ח  60.01.10 ק ר פ  ת ת       
      
רשיימ חיט תצברה  תוללוכ יופיחה 'בע      
לכ אללו הדובעה ריחמב לולכה תיתשתכ      
. ףסונ םולשת      
      

60.01.10 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../046 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     046 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

  7,800.00   650.00    12.00 2RIM    י"פע תוארמ יופיח ר"מ  01.10.06.0010
  7,800.00 תוארמ     יופיח 60.01.10 כ"הס  

      
ג נ י פ ו ק  ו   ם י פ ס   70.01.10 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 3 יבוע    מ"ס 03 כ בחורב    ןבא גניפוק     01.10.07.0010

 66,000.00   300.00   220.00 םימ ףא תוברל רטמ   
      
מ"ס 3 יבוע    מ"ס 52 כ בחורב    ןבא  ףס     01.10.07.0020

 15,125.00   275.00    55.00 םימ ףא תוברל רטמ   
 81,125.00 גניפוק ו  םיפס  70.01.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,801,625.00 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../047 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     047 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11.10 ק ר פ       
      
,ח י ט  ל ע  ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  10.11.10 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו  ם י ק ו ל ב  ן ו ט ב       
      
לע   דיסילופ  תובכש 3  עבצב העיבצ     01.11.01.0020

 27,500.00    25.00 1,100.00 .ןימזמה רושיא י"פע ןווגב   םינפ חיט  ר"מ   
      
/חיט לע   תובכש 3   לירקרפוס עבצב העיבצ     01.11.01.0030

109,500.00    30.00 3,650.00 .ןימזמה רושיא י"פע ןווגב   םינפ  סבג ר"מ   
      
תויחנה י"פע טלפמוק מ"ממ ןומיסו העיבצ     01.11.01.0060

    765.00   765.00     1.00 'פמוק . ףרועה דוקיפו א"גה  
      
ןוטב תוריק יבג לע תובכש 3 דיסילופ עבצ     01.11.01.0070

  2,250.00    25.00    90.00 תוילעמה ריפב ר"מ   
140,015.00 סבגו םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

140,015.00 העיבצ תודובע 11.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../048 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     048 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21.10 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21.10 ק ר פ  ת ת       
      
תיטמוטוא תלד בולישב הקולח םע ךסמ ריק     01.12.01.0010
י"פע מ"ס 533/3121 תודימב טולימ תלדו      

 95,000.00 95,000.00     1.00 1-לא טירפ 'חי   
      
מ"ס 557/084 תודימב הקולח םע ךסמ ריק     01.12.01.0020

160,000.00 80,000.00     2.00 2-לא טירפ י"פע 'חי   
      
מ"ס 557/084 תודימב הקולח םע ךסמ ריק     01.12.01.0030

 85,000.00 85,000.00     1.00 3-לא טירפ י"פע טולימ תלד תוברל 'חי   
      
מ"ס 025/089 תודימב הקולח םע ךסמ ריק     01.12.01.0040

115,000.00 115,000.00     1.00 4-לא טירפ י"פע 'חי   
      
מ"ס 5.7/5.54 תודימב הקולח םע ךסמ ריק     01.12.01.0050

750,000.00 750,000.00     1.00 31-לא טירפ י"פע 'חי   
      
011/286 תודימב הקולח םע םוינימולא ןולח     01.12.01.0060

 27,000.00 13,500.00     2.00 41-לא טירפ י"פע מ"ס 'חי   
      
מ"ס 533/564 תודימב הקולח םע ךסמ ריק     01.12.01.0070

 32,000.00 32,000.00     1.00 51-לא טירפ י"פע 'חי   
      
מ"ס 533/564 תודימב הקולח םע ךסמ ריק     01.12.01.0075

 32,000.00 32,000.00     1.00 51*-לא טירפ י"פע 'חי   
      
תודימב הקולח םע עפושמ ךסמ ריק     01.12.01.0080

150,000.00 150,000.00     1.00 22-לא טירפ י"פע מ"ס 594/0741 'חי   
      
מ"ס 003/352 תודימב תלד בולישב הנירטו     01.12.01.0090

 15,000.00 15,000.00     1.00 32-לא טירפ י"פע 'חי   
      
מ"ס 024/036 תודימב הקולח םע עובק ןולח     01.12.01.0100

 53,000.00 53,000.00     1.00 42-לא טירפ י"פע 'חי   
      
מ"ס 003/036 תודימב   ךסמ ריק     01.12.01.0110

 45,000.00 45,000.00     1.00 52-לא טירפ י"פע 'חי   
      
י"פע מ"ס 012/078 תודימב עפושמ טיילייקס     01.12.01.0120

 40,000.00 40,000.00     1.00 62-לא טירפ 'חי   
      
      

1,599,000.00 10.21.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../049 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     049 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,599,000.00 מהעברה      
      
      
טירפ י"פע ךסמ ריק תללצהל םוינימולא תפפר     01.12.01.0130

405,000.00 1,000.00   405.00 72-לא רטמ   
      
תודימב ךסמ ריקב תבלושמ םוינימולא תלוגרפ     01.12.01.0140

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק 82-לא טירפ י"פע מ"ס 078/072  
      
י"פעו מ"ס 001/001 תודימב מ"ממ   ןולח     01.12.01.0150

  6,600.00 3,300.00     2.00 92-א טירפ 'חי   
2,035,600.00 םוינימולא תודובע 10.21.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,035,600.00 םוינימולא תודובע 21.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../050 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     050 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
ריווא גוזימ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו ו א  ג ו ז י מ  51.10 ק ר פ       
      
ה ר ב ח ל  ת ו ר ע ה  10.51.10 ק ר פ  ת ת       
ר י ו ו א  ג ו ז י מ ל  ת י נ ל ב ק       
      
ןשע תאצוה תכרעמ ,ריווא גוזימ תכרעמ      
תווצ םע תינלבק הרבח י"ע  עצובת רורוואו      
לוכל הדובע להנמו עוציב סדנהמ  ללוכש      
בותכה להונל םאתהב 51 קרפ תדובע      
.ריווא גוזימ תודובעל ידרשמ ןיבה טרפמב      
      
רושיאל להונל רתיה ןיב ףופכב היהי עוציבה      
טרפמה ,תויומכה בתכל םאתהב דויצה      
םיעגונה םינקתה לוכב הדימע ךות תוינכותהו      
ץעוי רושיאו תוחיטב  םוחת תוברל 51. קרפל      
. תוחיטבה      
      
ונכויש הדובע תוינכות סיסב לע היהי עוציבה      
01  לש חכומ ןויסנ לעב יעוצקמ סדנהמ י"ע      
ןיכי רשא רורוואו ריווא גוזימ םוחתב םינש      
עוציב ינפל  שארמ רושיאל הדובע תוינכות      
,םומיחו רוריק תרנצ יבושיח לע שגדב      
.ינכמה דויצה תבצל טוריפו למשח תוינכות      
תוינכותכ ןכמ רחאל ושמשי תוינכותה      
    EDAM SA הריסמל .  
      
ינפל המוק לוכב ןקתמה   עוציב ךלהמב      
ןוכמ תקידב רובעי תויטסוקא תורקת תריגס      
לכ אלל ומלשוי ןוכמה תורעה לכו הקידבה      
ןוכמה לש תיפוס הלבקל דע ריחמ תפסות      
.חוקיפהו םיננכתמה תווצ רושיאו      
      
הנקתהו הקפסא ללוכ תויומכ בתכב ףיעס לכ      
תנכה ינפל שארמ רשואמ וא ע"ש יפל      
ריחמב לולכ ל"נה .עוציבל הדובע תוינכות      
םינש שולשל תוירחאו תוסיו ,תוריש .תכרעמ      
הלעפה קית םע  תכרעמ תריסמ ללוכ      
םידויצה לוכ לש םיגולטק ללוכ הקזחאו      
בתכב רושיא תלבקל דע    םיקפוסמה      
תוינכות תנכה ללוכה הנקתהה תוניקתל      
    EDAM SA םילוארדיה םיבושיח ףוריצב  
.ךשמהבש םיפיעס  ריחמב הלולכ      

ריווא גוזימל תינלבק הרבחל תורעה 10.51.10 כ"הס            
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../051 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     051 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
ריווא גוזימ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

   ל ש  ה ל ע פ ה ו  ,ה ב צ ה  20.51.10 ק ר פ  ת ת     
ם ו ר ד  ו א  ן פ י  ת ר צ ו ת מ  ם י ש ד ח  ם י ב ע מ       
.ה א י ר ו ק       
      
1 ונמיסש  שדח הבעמ  לש הנקתה הקפסא     01.15.02.0010
וא T02YXR םגדמ ןיקייד תרבח תרצותמ      
שרדנכ  האירוק םורד וא ןפי תרצות ע"ש      
למשח , זגה תרנצל ורוביח רחאל תוינכותב      
היהת רוריקה תקופת .טלפוקהרקבו דוקיפ,      
םיאנת יפל RH/UTB 991191 תוחפל      

628,000.00 78,500.00     8.00 'פמוק .ינכטה טרפמב םישרדנה  
      
לוכ לש םינש שולשל תוירחאו תוריש, הלעפה     01.15.02.0040
ריווא לופיט תודיחי לוכ ללוכ גוזימה תכרעמ      
, זוקינ,זגה תרנצל םרוביח תמלשה רחאל      

  8,500.00 8,500.00     1.00 'פמוק .שרדנכ הרקבו דוקיפ ,למשח  
636,500.00 .האירוק םורד וא ןפי תרצותמ םישדח םיבעמ   לש הלעפהו ,הבצה 20.51.10 כ"הס  

      
ן י ב   ז ג  ת ר נ צ    ע ו צ י ב  30.51.10 ק ר פ  ת ת       
ר י ו ו א  ל ו פ י ט  ת ו ד י ח י ל   ם י ב ע מ       
      
תואספוק,םיזרבה לוכו םיקלחמ , זג תרנצ     01.15.03.0010
לש זגה תמיכס יפל שרדנכ םירזיבאו  הקולח      
םיווקה יוקינ רחאל  ןנכתמה רושיאבו ןרציה      
םיבעמה לוכ ןיב רוריקה זגבו ןמשב יולימו      
לוכ .הנבמבו גגה לעש םידייאמה לוכ ןיבל      
תחתמש הנבמב היולגה תרנצה תכרעמ      
תיטסוקא הרקת אלל וא תיטסוקא הרקתל      

 36,000.00 36,000.00     1.00 'פמוק .לכירדאה י"ע עבקייש ןווגב ועבצי  
 36,000.00 ריווא לופיט תודיחיל  םיבעמ ןיב  זג תרנצ   עוציב 30.51.10 כ"הס  

      
,ח ו כ ל  ל מ ש ח   ח ו ל  40.51.10 ק ר פ  ת ת       
ת י ל ש מ ח  ה י צ ל ט ס נ י א ו  ה ר ק ב ו  ד ו ק י פ       
      
לע בצומ  יזכרמה גוזימה תכרעמל למשח חול     01.15.04.0010
תכרעמל  תבשחוממ הרקבו חוקיפ חוכל גגה      

 26,400.00 26,400.00     1.00 'פמוק .הנבמב גוזימה  
      
      
      
      
      
      
      

 26,400.00 40.51.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../052 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     052 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
ריווא גוזימ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 26,400.00 מהעברה      
      
      
תמיכס יפל םיבעמל הרקבו דוקיפ ,למשח יוק     01.15.04.0020
םע  םיבעמל תכרעמל טרפמב שרדנכ הרקב      
.גגה לעו הנבמב םידייאמה תודיחיה לוכ      
י"ע עבקייש ןווגב ועבצי למשחה תולעת      
ללחב םייולג והיש םיעטקה םתואב לכירדאה      
תכמנה רדעיה לש םירוזאה םתואב   הנבמה      

 32,000.00 32,000.00     1.00 'פמוק .הרקת  
 58,400.00 תילשמח היצלטסניאו הרקבו דוקיפ ,חוכל למשח  חול 40.51.10 כ"הס  

      
ל ש  ה נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  50.51.10 ק ר פ  ת ת       
ר י ו ו א  ל ו פ י ט  ת ו ד י ח י       
      
אלל הנבמב םידייאמהמ קלח תנקתה רואל      
תרנצהו תולעתה םע דחי תכמנומ הרקית      
לע תשגדומ הדפקה היהת  יולג ןפואב      
שארמ דויצה תעיבצ ללוכ תיטטסא הנקתה      
ללוכ לכירדאה י"ע רחבייש ןווגב עבצב      
היגוס לוכ לע תרנצו תויולג  חפ תולעת      
.םג עבצתש      
      
1A 'סמ גגה לע  א"טי    לש הנקתהו הקפסא     01.15.05.0020
תוחפל    ד"מר 0054 לש הקופתל  םאתומ      
תוברל טרפמב שרדנכ םירזיבאה לוכב דייוצמ      
שימג רוביח  זוקינל , למשחל ,תרנצל רוביח      

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק .טרפמב שרדנכ םירזיבאו םיזרבו תולעתל  
      
2A  גגה לע א"טי  לש הנקתהו הקפסא     01.15.05.0030

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק .ל"נכ  ד"מר 0006 ל םאתומ  
      
3A גגה לע  א"טי לש הנקתהו הקפסא     01.15.05.0040

  5,250.00 5,250.00     1.00 'פמוק .ל"נכ  ד"מר 0004 ל םאתומ  
      
A4 גגה לע  א"טי לש הנקתהו הקפסא     01.15.05.0050

  8,250.00 8,250.00     1.00 'פמוק .ל"נכ ד"מר 0057 ל םאתומ  
      
B1 גגה לע  א"טי לש הנקתהו הקפסא     01.15.05.0060

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק ל"נכ ד"מר 0022ל  
      
ל B2 גגה לע א"טי לש הנקתהו הקפסא     01.15.05.0070

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק ל"נכ ד"מר 0052  
      
      

 33,500.00 50.51.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../053 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     053 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
ריווא גוזימ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 33,500.00 מהעברה      
      
      
חצ ריוואל גגה לע א"טי לש הנקתהו הקפסא     01.15.05.0080

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק ל"נכ ד"מר 0531 ל  
      
חצ ריוואל גגה לע א"טי לש הנקתהו הקפסא     01.15.05.0090

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק ל"נכ ד"מר 0012 ל  
      
ןומיס םע הסינכ תמוקב ריווא לופיט תדיחי     01.15.05.0100

 28,000.00 7,000.00     4.00 'פמוק .ל"נכ ד"מר 0215 ל  4,3,2,1-מ  
      
ןומיס םע הסינכ תמוקב ריווא לופיט תדיחי     01.15.05.0110

 14,250.00 2,850.00     5.00 'פמוק .ל"נכ ד"מר 0561 ל   41,31,7,6,5-מ  
      
ןומיס םע הסינכ תמוקב ריווא לופיט תדיחי     01.15.05.0120

  6,000.00 3,000.00     2.00 'פמוק .ל"נכ ד"מר 0052 ל  11,9-מ  
      
ןומיס םע הסינכ תמוקב ריווא לופיט תדיחי     01.15.05.0130

  6,750.00 2,250.00     3.00 'פמוק ל"נכ ד"מר 0011 ל 21,01,8-מ  
      
גוזימ תכרעמל רבוחמ אל לצופמ ןגזמ     01.15.05.0140
0042 ל 51 -מ  ןומיס םע הדעסמב תיזכרמ      
רוריק ןוט 6 לש הקופתל םאתומ ד"מר      
תולעתל רובחמו הבעמ םע טלפמוק תוחפל      
תוןלעתה.רזוח ריוא תכבשו םירזפמ םע      

  5,600.00 5,600.00     1.00 'פמוק .דרפנב תודדמנ  
      
אל תרושקת רדחו הדעסמל לצופמ ןגזמ     01.15.05.0150
םאתומ תיזכרמה גוזימה תכרעמל רבוחמ      
יולג ןקתומ תוחפל רוריק ןוט 1 לש הקופתל      

  4,400.00 2,200.00     2.00 'פמוק הבעמ םע טלפמוק  
      
םינש 3 ךשמל תוירחאו תוסיו, תוריש     01.15.05.0160
EDAM SA תוינכות ללוכ גוזימה תכרעמל      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק דויצה לוכ םע הריסמ קיתו  
109,500.00 ריווא לופיט תודיחי לש הנקתהו הקפסא 50.51.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../054 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     054 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
ריווא גוזימ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ש  ה נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  60.51.10 ק ר פ  ת ת       
ה נ מ ב   ם י ר ז פ מ ו  ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ת ו ל ע ת       
      
תולעתה ,תורקת תכמנה אלל   ןונכת רואל      
עוציב לע הדפקה  שרדת ןכל .תויולג הניהת      
עבצב ועבצי ןהו תולעתה לש יטטסאו יעוצקמ      
ללוכ  לכירדאה עבקיש רחא ןווג וא רוחש      
םירזיבאהו דויצה לוכו םישימגהו םירזפמה      
םע תחא הדיחי עצובת .םייולג ויהיש םיוולנה      
י"ע רשואתש המגודל םירזפמו תולעת      
תודיחיה רתי ועצובי ןכמ רחאל קרו לכירדאה      
לש תורעהל םאתהב תויולגה תולעתה םע      
.לכירדאה      
      
םירזפמלו תוא"טיל תורבוחמ הקפסא תולעת     01.15.06.0020
ימרת וא יטסוקא 1" םומינימב תודדובמ      
הלבטל םאתהב מ"מ 1 דע חפ יבועבו      

131,250.00   105.00 1,250.00 .תולעתה יבוע תעיבקל ר"מ   
      
ךות לופכ יטסוקא דודיב םע גגה לע תולעת     01.15.06.0030
תוינכותב םושרכ ןנכותמה ךתח תרימש      

 26,825.00   145.00   185.00 תולעתה לע םימ תווקיה תעינמ תוברל ר"מ   
      
דע רחבנ ןווגב דזידונא םוינימולאמ םירזפמ     01.15.06.0040

 18,000.00   300.00    60.00 ר"מ 51.0  חטש 'חי   
      

  9,000.00   225.00    40.00 ר"מ 50.0 דע ל"נכ  הקיני תכבש וא רזפמ 'חי  01.15.06.0050
      

            265.00 ר"מ 10.0 דע ל"נכ  הקיני תכבש וא רזפמ 'חי          01.15.06.0060
      

  3,720.00   310.00    12.00 ר"מ 52.0 דע חטשב רזוח ריווא תבכש 'חי  01.15.06.0070
      

  4,900.00   350.00    14.00 'פמוק ל"נכ ר"מ 5.0 דע רזוח ריווא תכבש 01.15.06.0080
      

  8,400.00   700.00    12.00 'פמוק ר"מ 1 דע רזוח ריווא תכבש 01.15.06.0090
202,095.00 הנמב  םירזפמו ריווא גוזימ תולעת לש הנקתהו הקפסא 60.51.10 כ"הס  

      
ה ר ק ב ו  ד ו ק י פ  ל מ ש ח  70.51.10 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ב       
      
ןווגב ויהי הרקבו דוקיפ למשחל תולעתה לוכ      
הדפקה ךות תיעוצקמ הרוצב ועצוביו רוחש      
אלל היולג הנקתה רואל הקיטטסא לע      
.הרקת תכמנה      
      

70.51.10 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../055 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     055 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
ריווא גוזימ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יפל  גגה לע תואטי תלעפהל למשח חול     01.15.07.0020

 14,600.00 14,600.00     1.00 'פמוק שארמ רושיאל שגותש למשח תינכות  
      
ריווא לופיט תודחי תלעפהל הנשמ חול     01.15.07.0030
שגותש למשח תינכת יפל הסינכ תמוקב      

  5,400.00 5,400.00     1.00 'פמוק שארמ רושיאל  
      
הרקבו דוקיפ,  חוכל  תילמשח היצלטסניא     01.15.07.0040
גגה לע תוא"טי לוכ תלעפהל  תבשחוממ      
םישרדנה םירקבהו םישגרה לוכ ללוכ      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק ןיקתה לועפתל  
      
הרקבו דוקיפ חוכל תילשמח היצלטסניא     01.15.07.0050
תמוקב תוא"טיה לוכ תלעפהל תבשחוממ      

  8,500.00 8,500.00     1.00 'פמוק .ל"נכ הסינכ  
 38,000.00 הנבמב הרקבו דוקיפ למשח 70.51.10 כ"הס  

      
ל ו פ י ט  ת ו ד י ח י ל  ז ו ק י נ  80.51.10 ק ר פ  ת ת       
ם י ב ע מ ו  ר י ו ו א       
      
רבוחמ הבעמל מ"מ 23 דע זוקינ וקו ןופיס     01.15.08.0010

  1,500.00   250.00     6.00 'פמוק זוקינ לש ישאר וקל  
      
לופיט תדיחיל   ינויצטיורג זוקינ וקו ןופיס     01.15.08.0020

  9,000.00   300.00    30.00 'פמוק רוחשב ולוכ ריווא  
      
למשח תלעת ךותב חישק רוניצמ זוקינ וק     01.15.08.0030
ןופיס ךרד ןינבה לש בויב וקל רבוחמ עופישב      
עבצב עובצ לוכה   תיעוצקמו היולג הילתב      
י"ע עבקייש רחא וא רוחש רמג עבצו דוסי      

 12,600.00   140.00    90.00 לכירדא רטמ   
 23,100.00 םיבעמו ריווא לופיט תודיחיל זוקינ 80.51.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../056 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     056 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
ריווא גוזימ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ש ע  ת א צ ו ה ל   ם י ח ו פ מ  01.51.10 ק ר פ  ת ת       
      
תאצוהל חופמ לש הלעפהו הנקתהו הקפסא      01.15.10.0010
ללוכ תוחיטב ץעוי תושירדב דמוע ןשע      
תלעתל שימגב רובחמו  הרוטרפמטב הדימע      
יוביג םע שרדנכ ילמשח טוויח םע הקיני      
ימלוב  לע בצומ  ד"מר 00001 ל םאתומ      
תהבגה יבג לע   היצקורטסנוק לע תודיער      

 19,500.00 6,500.00     3.00 'פמוק תרשואמ הבצה תינכות יפל ןוטב  
      

  5,350.00 5,350.00     1.00 'פמוק ד"מר 0007 דע ל"נכ ןשע תעצוהל חופמ 01.15.10.0020
      

 25,500.00 8,500.00     3.00 'פמוק ד"מר 00051 דע ל"נכ ןשע תעצוהל חופמ 01.15.10.0030
      
םיחופמה לוכ רובע למשח חולל הדש תפסות     01.15.10.0040
תינכות יפל יוביג ללוכ גגה לע ןשע תעצוהל      
ןנכתמ ללוכ ןונכתה תווצ רושיאל שגותש      

 12,500.00 12,500.00     1.00 'פמוק שארמ רושיאל למשחה  
      
ןשע תאצוהל םיחופמה ןיב ילמשח טוויח     01.15.10.0050
הרקמב יוביג ללוכ םיחופמל למשח חולה ןיבל      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .למשח תקספה לש  
      
ךרעמל םינש 3 ךשמל הלעפהו תוסיו,תוריש     01.15.10.0060
תוחיטב ירושיא תלבק רחאל ןשע יחופמ      
תוינכותו הריסמ קית ללוכ תוניקתו      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק AS MADE  
 69,850.00 ןשע תאצוהל  םיחופמ 01.51.10 כ"הס  

      
ה ק י נ י    י ח ו פ מ  11.51.10 ק ר פ  ת ת       
      
רבוחמ הקיניל יטסוקא אתב טקש חופמ     01.15.11.0010
רודיסו ילשמח טוייח םעו הלעתל שימגב      
ד"מר 0052 לש הקיפסל דע תויוריהמ יתשל      

  9,600.00 4,800.00     2.00 תכרעמ .םימ דמוע4/3" דגמכ  
      
רבוחמ הקיניל יטסוקא אתב טקש חופמ     01.15.11.0020
רודיסו ילשמח טוייח םעו הלעתל שימגב      
ד"מר 0051 לש הקיפסל דע תויוריהמ יתשל      

  3,500.00 3,500.00     1.00 תכרעמ .םימ דמוע4/3" דגמכ  
      
      
      
      
      

 13,100.00 11.51.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../057 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     057 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
ריווא גוזימ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,100.00 מהעברה      
      
      
הלעתל שימגב  רבוחמ הקיניל  טקש חופמ     01.15.11.0030
דע תויוריהמ יתשל רודיסו ילשמח טוייח םעו      
דמוע4/3" דגמכ ד"מר 006  לש הקיפסל      

 10,000.00 2,500.00     4.00 תכרעמ .םימ  
      
רורווא יחופמ רובע למשח חולב הדש תפסות     01.15.11.0040
תווצ רושיאל שגותש תינכות יפל הקיניו      
וא/ו רמייטב ושמיש ללוכ שארמ ןונכתה      

  5,400.00 5,400.00     1.00 'פמוק הרואתל ליבקמב  
      
םיחופמ ךרעמ לוכל תילשמח היצלטסניא     01.15.11.0050
ךרדו תויוריהמ יתשל הרדסה ללוכ רורוואל      

  2,600.00 2,600.00     1.00 'פמוק רמייט  
      
ללוכ םינש 3 ךשמל תוירחאו תוסיו, תוריש     01.15.11.0060
תוברל EDAM SA תוינכותו תוקיפס תדידמ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק קפוסמה דויצה יטרפ םע הריסמ קית  
 33,600.00 הקיני   יחופמ 11.51.10 כ"הס  

      
ן ש ע  ת ו ל ע ת  21.51.10 ק ר פ  ת ת       
      
יריחמב .  גג לע ו הנבמב עצבתת הדובעה      
רבעמל הביצח תדובע  תללכנ םיפיעסה      
םניכהל   שרדנ אלו ןמוס אלו הדימב תולעת      
.חוקיפהמ עצבמה י"ע שארמ      
      
ץעוי י"ע שרדנכ יבועב   ןשע תולעת עוציב     01.15.12.0020
אל דוע לוכ  מ"מ 2 מ תוחפ אל ךא תוחיטב      
ללוכ בתכב תוחיטב ץעוי י"ע תרחא רשוא      
תוברל גגה לעו הנבמב תויעוצקמ תוכימת      

  9,600.00   160.00    60.00 .ריווא רצק תעינמל המיטא ירודיס ר"מ   
  9,600.00 ןשע תולעת 21.51.10 כ"הס  

      
  ח צ  ר י ו ו א  ת ו ל ע ת  31.51.10 ק ר פ  ת ת     
ה ק י נ י ו       
      
תימינפה .גגה לעו הנבמב עצבתת הדובעה      
חוקיפל ןמסל ןלבקה לע . הנבמה לש      
שארמ תולעתל הנבמב םישרדנה םירבעמ      
.ונובשח לע ועצובי םה תרחא      
      

31.51.10 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../058 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     058 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
ריווא גוזימ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
שרדנכ יבועב הקיניו חצ ריווא תולעת עוציב     01.15.13.0020
תודעוימה תינכותבש תולעת יטרפבו טרפמב      

 12,600.00    70.00   180.00 .ךכל ר"מ   
      
ץיפק םע 01 " דע  רטוקב תושימג תולעת     01.15.13.0040
הקיני תכבשמ  תורבוחמ שאב תודימע ימינפ      
תלעת םוקמב  תמייק הקיני תלעתל תמייק      
ללחב םיצוליאה רואל  תלטבתמה החישק      

  6,000.00   100.00    60.00 .תוינכותה יפלו תמייקה הרקתה רטמ   
 18,600.00 הקיניו  חצ ריווא תולעת 31.51.10 כ"הס  

      
ר ל י 'צ - ם ו ח  ת ו ב א ש מ   02.51.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ו נ י צ  4 ם ע       
      
םגדמ םוחה תובאשמ גוז םע הז קרפ תת      
    YREVOCER TAEH ןפי,ב"הרא תרצותמ  
הפולח תויהל דעוימ ,האירוק םורד וא      
םיבעמלו   61 הנבמבש םוחה תובאשמל      
הנבמב   ריווא לופיט תודיחי .51 הנבמבש      
דוקיפ יזרב םע  םימ תוללוסב ודיוצי      
תללוס םוקמב תוא"טיהמ א"כב  םימיאתמ      
    XD דחי הרקבה תוכרעמ . תוטשפתה זרבו  
4 םע םימב שומישל ומאתוי למשח חול םע      
תויפסכה תועצהה תלבק רחאל  קר .תורוניצ      
הריחב לע טלחוי ,רושיאל שגויש דויצהו      
תודיחיה .םומיחל היגרנא תריבצל תיפוס      
תולע תא םריחמב רבכ וללכי אבה ףיעסב      
תרנצ ללוכ אל, הטישל תושרדנה תומאתהה      
וטנ אלא הקסהה ימ רגאמל הקסה ימ      
אלל תדבועו תדקפתמ ריווא גוזימ תכרעמל      
תיפוס הריסמ תעב לבוקמכ תולקת      
תוריש .תורוניצ 4  תטיש לע תססובמה      
םיהז םיאנת יפלו ריחמב תוירחאו תוסיו      
.הליבקמה תכרעמל      
      
      
      
      
      
      
      
      

02.51.10 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../059 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     059 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
ריווא גוזימ 51 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תטישב םימ רוריקו םומיח  תדיחי     01.15.20.0020
    YREVOCER TAEH וב הגירנא תקפסאל  
לוכל הקסה ימ םע םומיח   לע שגדב תינמז      
םימח םימ,תוכירבל םומיח ללוכ זכרמה יכרצ      
גוזימל םירק םימ ןבמכו  יתפציר תת םומיחן      
תמאתומ תורוניצ  4  ךרד  ךרוצה יפל      
ייאנתב ש"לקק 000572 לש םומיח תקופתל      
תגשהל שגד ךות סויסלצ תולעמ 5.6 לש ץוח      

952,000.00 476,000.00     2.00 'פמוק POC יברימ.  
      
תבאשמ תדיחימ םירק םימ תקפסאל הבאשמ     01.15.20.0030
ריווא לופיט תודיחי  לוכ לא  R.H גוסמ םוחה      
.םימחו םירק םימ תוללוס םע רבכ תומאתומ      
םאתות םירזיבאו םיזרבה לוכ םע הבאשמה      
לש רוריק ןוט לוכל MPG 3 לש הקיפסל      

 34,500.00 11,500.00     3.00 .תאז הטישב תקפוסתש הדיחיה תקופת 'חי   
986,500.00 תורוניצ 4 םע רלי'צ- םוח תובאשמ  02.51.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,221,745.00 ריווא גוזימ 51.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../060 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     060 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
תילעמ  71 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ל ע מ   71.10 ק ר פ       
      
ת י ל ע מ  10.71.10 ק ר פ  ת ת       
      
הצעומה תויחנה י"פע   תילעמ בצקה     01.17.01.0010

200,000.00 200,000.00     1.00 'פמוק תימוקמה  
200,000.00 תילעמ 10.71.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

200,000.00 תילעמ  71.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../061 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     061 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  81.10 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת   10.81.10 ק ר פ  ת ת       
      
תדוקנ טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא     01.18.01.0001
ירבחמ מ תבכרומה  טלפמוק תרושקת      
    )ENOTSYK( 54JR ךככוסמ ,תווצקה יתשב  
רזיבאב וא עקשב הנקתהל  A6 TAC ןקתב      
תרושקת לבכ ללוכ .ט"הת/ט"הע ןקתומה      
    ZHM0021 PTFS  A7 TAC, ויהי םידיגה  
    GWA 32 תכמסומ הדבעמ לש ןקת ות ואשיו  
dE 5-65116-CEI. 2 : ןקת תושירדב הדימעל      
    ,ANSI/TIA-568-  ISO/IEC11801  and  
תרצותמ רשואמ .RFFH  היהי לבכה הטעמ      
.הדבעמ רושיא םע AKARD, SCH ,רודלט      
לכ תא ,'מ 08 דע ךרואב לבכ לולכת הדובעה      
יתשב ורוביחו ותנקתהל םישרדנה םירזיבאה      
.טוליש ספו םימאתמ , תרגסמ תוברל תווצקה      
erawdrah  רושיא וליכי םיעצומה םירזיבאה      
    gnitcennoC  םינרציה דחא תרצותמ ויהיו  
םע -  SCH,renhusrebuH,LECXE  :םיאבה      

 56,000.00   280.00   200.00 'פמוק LENNAHC רושיא  
      
U1 בותינ חול טולישו הקידב הנקתה הקפסא     01.18.01.0002
םיככוסמ JR54 יעקש 42 יונב 8W יווקל      
    )ENOTSYK ( הכמסה לעב טרפמ יפל  
תרצותמ PTS A6 TAC -ב הדימעל      
    SCH,renhusrebuH,LECXE   - רושיא םע  

  8,400.00   700.00    12.00 CHANNEL 'חי   
      
U1 בותינ חול טולישו הקידב הנקתה הקפסא     01.18.01.0003
רובע  PTU  JR54 יעקש 05 יונב 8W יווקל      
3 -ב הדימעל הכמסה תיגולנא הליבכ גוציי      
    TAC תנקתה תא לולכית הנקתהה תדובע  
ללוכ יגוז בר לבכ טוויחו הסירפ  ןוראב חולה      

  1,400.00   350.00     4.00 . בותינה חולב םיעקשה ןומיס ספ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 65,800.00 10.81.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../062 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     062 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 65,800.00 מהעברה      
      
      
תרושקת לבכ ןומיסו הקידב, הנקתה, הקפסא     01.18.01.0004
    ZHM0021 PTFS  A7 TAC םידיג 8 דדוב  
. תשר ךוכיסו גוז לכל דרפנ רלימ ךוכיס      
לש ןקת ות ואשיו GWA 32 ויהי םידיגה      
2 : ןקת תושירדב הדימעל תכמסומ הדבעמ      
    ISO/IEC 11801 and IEC-61156-5 Ed.  
    hardware Componnent approved per  
    gnitcennoC 7 taC PTFS, לבכה הטעמ  
טוליש תא לולכת הדובעה .RFFH  היהי      
ויהי םילבכה .תווצקה יתשב םרוביחו םילבכה      

  4,500.00     5.00   900.00 SCH , AKARD.  ,רודלט :תרצותמ רטמ   
      
JR-54 יעקש תאספוק תנקתהו הקפסא     01.18.01.0005
תשרה תלעת לע וא ט"הע  הנקתהל תינוציח      
ללוכ  A6TAC 54JR ירבחמל םוקמ ללוכה      
םוקמל תודדוב וא תולופכ םאתמ ללוכו ןוטסיק      

    750.00    50.00    15.00 חוקלה ידי לע רשואיש 'חי   
      
בותינ חול טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא     01.18.01.0006
U1 הבוגב הקיטפואו תשוחנ רובע בלושמ      
םיביס 21 -ל   םייטפוא םירבחמ 21 :ללוכה      
CS/MM יביסל CS ,CL , םימאתמ ללוכ      
A6 TAC 54JR ירבחמ 21 ,םילבכל שגמו      
ףוסיא שגמו חוור תרימשל ןוילע לנפ ללוכ      
תרצות טוליש ספ ללוכ םירשגמ      
    , PENDUIT,  HCS ,Hubersuhner  

  1,400.00   350.00     4.00 'פמוק CORNING  
      
בותינ חול טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא     01.18.01.0007
ללוכ  םיביס 84 -ל U1 הבוגב 91" יטפוא      
םילבכל שגמו CS/M.M יביסל CL , םימאתמ      
ףוסיא שגמו חוור תרימשל ןוילע לנפ ללוכ      
,renhusrebuH תרצו .טוליש ספ ללוכ םירשגמ      

  2,400.00   600.00     4.00 'פמוק CORNING , PENDUIT,  HCS  
      
M.M םיביס 21 תימינפ הנקתהל יטפוא לבכ     01.18.01.0008
    4-MO   זראמב EBUT THGIT  ליכי לבכה  
לעב היהי לבכה.יכנא סמועל קוזיח יטנמלא      
ןיב RALVEK תבכיש ללוכ לופכ הטעמ      

  2,400.00    12.00   200.00 SCH  ,AKARD  ,רודלט :תרצותמ .םיטעמה רטמ   
      
      

 77,250.00 10.81.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../063 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     063 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 77,250.00 מהעברה      
      
      
M.M םיביס 4 תימינפ הנקתהל יטפוא לבכ     01.18.01.0009
    4-MO   זראמב EBUT THGIT  ליכי לבכה  
לעב היהי לבכה.יכנא סמועל קוזיח יטנמלא      
ןיב RALVEK תבכיש ללוכ לופכ הטעמ      

  2,400.00    12.00   200.00 SCH  ,AKARD  ,רודלט :תרצותמ .םיטעמה רטמ   
      
2 ללוכ רטמ 5 דע ךרואב לופכ יטפוא רשגמ     01.18.01.0010
גוסמ רשגמה( ויתוצקב םייטפוא CL ירבחמ      
    MS( תרצות CSH , AKARD ,TIUDNEP ,  

    500.00    50.00    10.00 CORNING 'חי   
      
2 ללוכ רטמ 5.0 דע ךרואב לופכ יטפוא רשגמ     01.18.01.0011
גוסמ רשגמה( ויתוצקב םייטפוא CL ירבחמ      
    MS( תרצות SCH , AKARD ,TIUDNEP ,  

    200.00    20.00    10.00 CORNING 'חי   
      
תועצמאב םייטפואה םילבכה לכ תקידב     01.18.01.0012
ידיצ ינשמ תוחינ תקידב ןכו RDTO רישכמ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .תוקידבה לש ספדומ חוד תשגהו ביסה  
      
בותינ חולל A6 TAC ןקתב ךכוסמ רשגמ     01.18.01.0013
מ"ס 002 דע ךרואב  ריק הדובע תנחת רובעו      
בותינה תוחול ןרציה לש היהי עצומה  רשגמה      
ןומיסו םינועבצ םינופגמ ללוכ  הצקה יעקשו      
תווצקב  ינועבצ ץווכתמ לוורשב ףיצר רופסימב      
םינוש םיעבצב קפוסי רשגמה הטעמ , לבכה      
SCH ,TIR , AKARD תמגודכ .תויחנה יפל      

  2,000.00    25.00    80.00 ,CORNING , PENDUIT 'חי   
      
בותינ חולל A6 TAC ןקתב ךכוסמ רשגמ     01.18.01.0014
מ"ס 005 דע ךרואב  ריק הדובע תנחת רובעו      
בותינה תוחול ןרציה לש היהי עצומה  רשגמה      
ןומיסו םינועבצ םינופגמ ללוכ  הצקה יעקשו      
תווצקב  ינועבצ ץווכתמ לוורשב ףיצר רופסימב      
םינוש םיעבצב קפוסי רשגמה הטעמ , לבכה      
SCH ,TIR , AKARD תמגודכ .תויחנה יפל      

  2,000.00    25.00    80.00 ,CORNING , PENDUIT 'חי   
      
      
      
      
      

 87,350.00 10.81.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../064 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     064 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 87,350.00 מהעברה      
      
      
בחורב תרושקת דסמ טולישו הנקתה הקפסא     01.18.01.0015
יפל U03 דע הבוגב  מ"ס 06/06 ינוציח      
ERIW :םינרציה תמגודכ טרפמה      
    TIKSHORNET, ADVICE, WESTERN  

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק CONTECH,  
      
בחורב תרושקת דסמ טולישו הנקתה הקפסא     01.18.01.0016
טרפמה יפל U44 הבוגב   מ"ס 08/08 ינוציח      
ERIW NRETSEW :םינרציה תמגודכ      

  5,400.00 2,700.00     2.00 'פמוק CONTECH,  TIKSHORNET, ADVICE,  
      
ספה 91" תרגסמב הנקתהל חכ יעקש ספ     01.18.01.0017
/יאקירמא / ליגר גוסמ םיעקש 21 לולכי      
C  גוסמ A61 ת"מאמ גתמ ללוכ םוקמוק      
אשיו תכתמ  זראמ היהי זראמה  ןומיס תירונו      
51 דע ךרואב לדנפ לבכ ליכי  לודומה  .ןקת ות      
גוסמ יאלמשח עקת היהי והצקבו 'מ      

    720.00   120.00     6.00 'פמוק CEE16A  
      
עובצ רוריח %03 ררוחמ דויצל עובק ףדמ     01.18.01.0018

    360.00   180.00     2.00 'פמוק .     מ"ס 07 דע לש קמועב יסקופא עבצ  
      
הכימת תועבט 'חי 01 טס הנקתהו הקפסא     01.18.01.0019

    500.00    50.00    10.00 תוימדיקו תוירוחא גוז   
      
רבעמל תכתמ תועבט  לנפ תנקתהו הקפסא     01.18.01.0020

    500.00    50.00    10.00 תרושקת ילבכ 'חי   
      
םילבכ תרתסהל חוור יספ תנקתהו הקפסא     01.18.01.0021

    400.00    40.00    10.00 U1 וא U 2/1  הבוגב 'חי   
      
יכרעמו םיתרש/ תרושקת ןוראל הקראה תכרע     01.18.01.0022

    280.00    70.00     4.00 .הנקתה ללוכ םיבשחמ 'חי   
      
ןקת גוז 52 תרושקת לבכ הנקתהו הקפסא     01.18.01.0023
ללוכ )2X5.0X52( תימינפ הנקתהל קזב      
ןוראבש בותינ תוחולב תווצקה ינשב וטוויח      

  4,400.00    22.00   200.00 תרושקת רטמ   
      
      
      
      

101,710.00 10.81.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../065 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     065 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

101,710.00 מהעברה      
      
      
ןקת גוז 001 תרושקת לבכ הנקתהו הקפסא     01.18.01.0024
ללוכ )2X5.0X001( תימינפ הנקתהל קזב      
ןוראבש בותינ תוחולב תווצקה ינשב וטוויח      

  6,000.00    30.00   200.00 תרושקת רטמ   
      
קתנתמ גוסמ )דבלב ירוקמ( הנורק קולב     01.18.01.0025
יזכרמל  תרושקתה תונורא ןיב םילבכה רוביחל      
ץע חול ג"ע הנקתהל םיטנמלאה לכ תא ללוכה      

  1,000.00    50.00    20.00 .תרושקתה תונוראב וא 'חי   
      

    350.00    35.00    10.00 הנורוק יקולב 1-ל היטבמא 'חי  01.18.01.0026
      
ץיודנס גוסמ ץע תטלפ לש הנקתהו הקפסא     01.18.01.0027
0081X0021 לדוגב ןבל הקיימרופ הפוצמ      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק הליבכ רודיסל רבעמ תועבט תנקתה ללוכ  
      
ט"הת ןופלט תדוקנ לש הנקתהו הקפסא     01.18.01.0028
תחת ןקתויש יניקית קזב עקש ללוכ תורידב      
דע תוגוז 2 קזב לבכ ללוכ 55 אספוקב חיטה      
זוכירב הנורקל לבכה רוביח ללוכ ,רטמ 03      

  1,500.00   150.00    10.00 'פמוק יתרידה עקשב וטוויחו יתריד  
      
CVP  021*06 תלעת הנקתהו הקפסא     01.18.01.0029
ללוכ םיתרש תווח וא םידמעמב הנקתהל      
םירזיבאה לכ תקפסאו הנקתהה עוציב      

     50.00     5.00    10.00 .םישרדנה רטמ   
      
CVP 002*06 תלעת הנקתהו הקפסא     01.18.01.0030
ללוכ םיתרש תווח וא םידמעמב הנקתהל      
םירזיבאה לכ תקפסאו הנקתהה עוציב      

     50.00     5.00    10.00 .םישרדנה רטמ   
      
ירושרש תכתמ רוניצ לש הנקתהו הקפסא      01.18.01.0031
תנירקל דימע רוחש CVPב הפוצמ 1" רטוקב      
    VU תוגרבומ תוינקת תומויסב םייתסי רוניצה  

     50.00     5.00    10.00 .תופומ" רטמ   
      
דע לדוגב טורח CVP טוליש תנקתהו הקפסא     01.18.01.0032
    03X51 תויחנה י"פע תויבותיכ ליכמה מ"ס  

     10.00     1.00    10.00 ןנכתמ 'חי   
      
      

111,520.00 10.81.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../066 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     066 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

111,520.00 מהעברה      
      
      
לדוגב טורח CVP טוליש תנקתהו הקפסא     01.18.01.0033
    5X03 תויחנה י"פע תויבותיכ ליכמה מ"ס  

     20.00     1.00    20.00 ןנכתמ 'חי   
111,540.00 תרושקת תויתשת  10.81.10 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת  י ג ת מ  20.81.10 ק ר פ  ת ת       
      
תינכת שיגיו אלמ תשר ןונכת עצבל קפסה לע      
היצרגיפנוק תרדגה ללוכ הסירפ תינכתו תיווק      
תונוראב הנקתה םואת ,םיגתמה לש האלמ      
לכ .תוליעפה תודוקנה לכ רושיגו תרושקתה      
0001/001/01 גוסמ  םילהונמ ויהי םיגתמה      
יטפוא ביס תועצמאב ורבוחיו +EOP וא ליגר      
םיגתמה תרוצתל םאתהב M.S גוסמ      
םישדח ויהי םיגתמה לכ .ןלהל תטרופמה      
תבחרומ תוירחא תוברל  ןרציה לש םיירוקמו      
    4X7X42. לכ תא וללכי םיגתמה לכ ןכ ומכ  
םירזיבאה לכ תא ןכו תשרדנה הנכותה      
.91" תונוראב הנקתהל םישרדנה      
      
-G01 +PFS STROPX84 - הביל גתמ     01.18.02.0002
:לולכי גתמה +PFS םיטרופ 42 םומינימ      
-ב הכימת ,לופכ חוכ קפס ,לופכ דבעמ      
    KCATS  ב רוביחל- G04 . תא לולכי גתמה  
-ב הנקתהל תשרדנה הנכותהו הרמוחה לכ      
םאתהב לכה , הצקה -ה יגתמ לא רוביחלו 91"      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק 0034M RAEGTEN :תרצותמ טרפמל  
      
G01 KNIL PU  םיטרופ 42 - הצק גתמ     01.18.02.0003
    -0001/001/01  +EOP ב הכימת םע-  
לש ילאמינימ קפסה -  +PFS 2 ב םומינימ      
    W093 ב הכימת ללוכ- KCATS . לולכי גתמה  
-ב הנקתהל תשרדנה הנכותהו הרמוחה לכ תא      
, ENOBKCAB -ה יגתמ לא רוביחלו 91"      
PX 827-CG:תרצותמ טרפמל םאתהב לכה      

  7,000.00 3,500.00     2.00 'פמוק NETGEAR  
      
      
      
      
      
      

 15,000.00 20.81.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../067 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     067 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 15,000.00 מהעברה      
      
      
G01 KNIL PU  םיטרופ 84 - הצק גתמ     01.18.02.0004
    -0001/001/01  +EOP ב הכימת םע-  
לש ילאמינימ קפסה -  +PFS 2 ב םומינימ      
    W084 ב הכימת ללוכ- KCATS . לולכי גתמה  
-ב הנקתהל תשרדנה הנכותהו הרמוחה לכ תא      
, ENOBKCAB -ה יגתמ לא רוביחלו 91"      
PX 257-CG:תרצותמ טרפמל םאתהב לכה      

 10,800.00 5,400.00     2.00 'פמוק NETGEAR  
      
reviecsnarT םיגתמב הנקתהל  יטפוא רדשמ     01.18.02.0005
     +PFS G01  הנכותה לכ ללוכו לבכ ללוכ  
רוביחל םיגתמב הנקתהל םישרדנה םירזיבאהו      
רדשמה .EDOM ELGNIS גוסמ םיביס לא      

  3,700.00   370.00    10.00 'פמוק םיעצומה םיגתמה ןרצי תרצותמ ירוקמ היהי  
      
.הצקה יגתמ ךרעמ לכל  תשר לוהינ תכרעמ     01.18.02.0006
הרמוחהו הנכותה לכ תא לולכת תכרעמה      
היהת תכרעמה . םיאתמ תרש תוברל תשרדנה      
.רחבנה םיגתמה ןרצי לש תרצות ותואמ      
-ל ןנעב תעזכרמ לוהינ תכרעמ - ילאנויצפוא      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק םישדוח 63  
      
, הנקתה ,עוציבל תשרה לש אלמ ןונכת     01.18.02.0007
-ל תוריש ללוכ האלמ הלעפהו הקידב ,תורדגה      
הנכות ינוכדע ללוכ חוקלה רתאב םישדוח 63      
תורידב םיטרופה לכ רושיג  ללוכו םיגתמה לכל      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .םיזוכירו  
 37,000.00 תרושקת יגתמ 20.81.10 כ"הס  

      
IFIW  ת כ ר ע מ  30.81.10 ק ר פ  ת ת       
      
PAM TIH ללוכ רתא רקס עצבל קפסה לע      
,םתרדגה ,תודיחיה לש הסירפ תינכת שיגהלו      
הלעפהו םירקבה תורדגה ,םיגתמל םרוביח      
תוירחא וללכי רקבהו PA תודיחיה .האלמ      
תבחרומ תוירחא ןכו emiT efiL הרמוחל רצומ      
לש הפוקתל םיאלמ הנכות ינוכדעו הכימת ללוכ      
לכ תא וללכי CA תודיחיה לכ  .םינש 5      
לכ תא ןכו תשרדנה הנכותהו הרמוחה      
לע ,הרקתב הנקתהל םישרדנה םירזיבאה      
.ןונכתל םאתהב ןוראב וא ריקה      
      

30.81.10 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../068 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     068 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
     dual-band Wave 2 , 802.11abgn/ac/ax 01.18.03.0002
    Wireless Access Point, 4x4 MIMO,  
    1GIGA , PoE support. Includes Limited  

 12,600.00 1,400.00     9.00 Lifetime Warranty.NETGEAR WAC540 'חי   
      
תודיחיה לכ לש ןנעב תיזכרמ לוהינ תכרעמ     01.18.03.0003
הנכותהו הרמוחה לכ תוברל תונקתומה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 םישדוח 63 -ל תשרדנה 'חי   
      
תוברל תכרעמה לכ לש האלמ הלעפהו הנקתה     01.18.03.0004
הצקה תודיחיל םירשגמו תודיחיה רושיג      
הטילק תוקידבל רתא רקס עוציב ,םיגתמלו      
תוכיא חוד תקפהו הנקתה ינפל םחתמה לכב      
םאתהב םחתמה לכב PAM TIH הטילק      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק טוירמ תשר תושירדל  
 17,100.00 IFIW  תכרעמ 30.81.10 כ"הס  

      
ת ו מ ל צ מ  ת כ ר ע מ   40.81.10 ק ר פ  ת ת       
    CCTV  
      
לכ םוקימ תמאתהו ןונכת עצבל קפסה לע      
תומיאתמה תושדעה תוברל חטשב תומלצמה      
תכרעמב התרדגה ,המלצמה ןוויכ ,םוקמ לכל      
תלבק ךרוצל ב"ושה תכרעמו הטלקהה      
תכרעמה לכ .03 ל הטלקהה ךשמ .תוארתה      
קפסה תוירחאב ,רבייס תננגה ינקתל םיאתת      
תעינמל חטבואמ ןפואב תומלצמה תא רידגהל      
.תישרומ אל הייפצ      
      
RVN תירלודומ הטלקה ןוסכיאו לוהינ תדיחי     01.18.04.0002
תידועיי הנכותו רתוי וא דחא תרש תססובמ      
לש הצפהו רוזחא ,הטלקה ,הייפצ ,לוהינל      
תילאוטריו הצירטמ תלוכי ללוכ דנואס + ואדיו      
לש הפיצר הטלקה ןמז  רשפאת תכרעמה   .      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק תומלצמה לכל םיאתמ חפנב קסיד םע םוי 03  
      
בשחמ ללוכ . תוידועי תומלצמל היפצ תדמע     01.18.04.0003
    7I 01 הלעפה תכרעמ םעNIW 42" ךסמ DEL  
לכו  BG61 ןורכיז  םיאתמ ךסמ  סיטרכ      
יפל תכרעמה לש האלמ הלעפהל שרדנה      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .טרפמה תושירד  
      

 13,500.00 40.81.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../069 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     069 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,500.00 מהעברה      
      
      
PI XUL 1.0-66 גוסמ עבצ EOP-PI תמלצמ     01.18.04.0004
    M5 MOOD NIM ללוכ RI ,RDW המלצמב  
הרקתב תימינפ הנקתהל הקטילנא ללוכו      
תרצותמ טרפמה י"פע ריקה לע וא תכמנומ      

 16,500.00 1,100.00    15.00 HCSOB , TNALIGIVA :תורבחה 'חי   
      
XUL 1.0 M5   גוסמ עבצ EOP-PI תמלצמ     01.18.04.0005
    MOOD םע RI השדעו הנבומ f.v ללוכ  
    RDW,  הקיטילנא ללוכו הנבומ ןופורקימ  
י"פע תכמנומ הרקתב תימינפ הנקתהל      
, HCSOB :תורבחה תרצותמ טרפמה      

  6,000.00 1,500.00     4.00 AVIGILANT 'חי   
      
THGIL , תינוציח עבצ M5 EOP-PI תמלצמ     01.18.04.0006
    WOL  10.0 XUL  םע רוניצ גוסמ RI הנבומ  
ללוכ PI-76 תינוציח הנקתהל f.v השדעו      
קחרמב םדא תעונת יוהיזל תימינפ הקטילנא      
תרצותמ טרפמה י"פע תוחפל 'מ 05 לש      

  3,200.00 1,600.00     2.00 HCSOB , TNALIGIVA :תורבחה 'חי   
      
תכרעמה לכ לש הלעפהו טוויח הנקתה     01.18.04.0007
תכרעמ לא תומלצמה לכ רוביח ללוכ טלפמוק      
תכרדהו אלמ תונכת ,הטלקהו היפצ לוהינ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק םישמתשמ  
 42,200.00 VTCC תומלצמ תכרעמ  40.81.10 כ"הס  

      
ע ק ר  ת ק י ס ו מ  ת כ ר ע מ  50.81.10 ק ר פ  ת ת       
      
תינכת שיגהלו אלמ ןונכת עצבל קפסה לע      
תוברל םילוקמרה לכל הסירפ תינכתו תיווק      
םילנפ תנקתה םואת ,םירוזיאל הקולח      
רוביח ,הזירכה תכרעמל רוביח ,םירוזיאב      
.תרושקת רדחב הנקתהו הקיסומ תורוקמל      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

50.81.10 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../070 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     070 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
: תא ליכמה  הרבגה דויצ לכ רובע דסמ לולכמ     01.18.05.0002
םירבצמו ןעטמ  , בשחמה ,הצירטמ ,םירבגמה      
,תוליסמ ,רורויא יכרחח ילעב תיזח ילנפ ,      
דויצ םילגלג ,ןוראה טוויח תולעת ,תוכימת      
הבוגב תוחפל היהי דסמ לכ  . רזע ירזיבאו      
    U44  לכל שרדנה דויצה רובע  91" בחורבו  
תונורא טרפמב טרופמכ ןוראה תלוכת .רוזא      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .תרושקת  
      
חתמ תואיצי םע  םייצורע בר קפסה ירבגמ     01.18.05.0003
V022/V42 חתמ תנזהו טלוו 001 הדובע      
תרצותמ עקר תקיסומ ירוזא לכ תנזה רובע      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק CROWN CDI 1000  
      
םירוזא 8 דע רובע תיעוצקמ וידוא  תצירטמ     01.18.05.0004
םע תואיצי  -ו ENIL/ciM תוסינכ תללוכה      
    PSD , וקא לוטיב CEA,  232 תסינכ-SR  
הבחרה תדיחי ללוכ ,NAL תסינכ ,הטילשל      
םירוזא לע הטילשל םילנפ 8 דע רוביחל      
תכרעמה .רטמ 003 לש קחרמל תרושקתב      
רקבל קשממתו ,91" זראמב הנקתהל קפוסת      
תכרעמל רוביח ללוכ ,קפוסיש הטילשה      
תרצותמ .הזירכ ןמזב קותינל תישארה הזירכה      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק YAMAHA MTX 5D  
      
היהי לנפה ,ט"הט הנקתהל ירוזא הטילש לנפ     01.18.05.0005
תונכתל םינתינ םיציחל 8 דע םע HCUT גוסמ      
לע הטילש ןכו ,וידוא רוקמ תריחב :רובע      
רוביח לולכי לנפה .רוזיאל עמשה יוביכ ,םוילוו      
ןרצי ותוא תרצותמ הצירטמה לומ תרושקתב      
0302AM  םדוק ףיעסב הצירטמה לש      

  4,000.00 1,000.00     4.00 YAMAHA KEYPAD 'חי   
      
לולכי לנפה ,ט"הט הנקתהל םירוביח לנפ     01.18.05.0006
רוביח ,ימוקמ וידוא רוביחל LP INIM רוביח      
תרושקתב רבוחי לנפה .ימוקמ ןופורקימ לש      
לש ןרצי ותוא תרצותמ הצירטמה לומ      

  3,200.00   800.00     4.00 הצירטמה 'חי   
      
      
      
      

 25,200.00 50.81.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../071 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     071 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 25,200.00 מהעברה      
      
      
הקיסומ/הזירכל יתוכיא עוקש הרקת ילוקמר      01.18.05.0007
: ללוכה LU ןקתב הקיסומל yaW2  גוסמ      
קפסהב V001/V07 וק יאנשו הדוהת תבית      
    W03 דעו 06 לש תונעיה םוחתב תוחפל  
    zhK02 , עבצב עובצ לירג ללוכ LAR טילחיש  

 49,500.00   450.00   110.00 T61 LORTNOC LBJ ףתרצות לכירדאה 'חי   
      
חתמ הרקתב העוקש הנקתהל BUS לוקמר     01.18.05.0008
TC91 LORTNOC ןקתב  ,V001 הדובע      

  6,000.00   600.00    10.00 JBL 'חי   
      
yaW2  גוסמ יתוכיא ינוציח הנולוק ילוקמר      01.18.05.0009
יאנש ללוכה רוגסב REHTAEW LLA דימע      
םוחתב תוחפל W05 קפסהב V001/V07 וק      
תמגוד תמגוד zhK02 דעו 57 לש תונעיה      

 15,000.00 1,500.00    10.00 JBL-AWC82 'חי   
      
וידר טלקמ ללוכה תועדוהו הקיסומ בשחמ     01.18.05.0010
    MF/MA הקיסומ רוקמ ללוכ DVD 3    -וPM  
ללוכ עקר תקיזומ רובע תכרעמה רוביחל      
יצורע תונוישר ללוכ אל( תיביטקילפא הנכות      

  3,000.00 3,000.00     1.00 )הקיסומ 'חי   
      
תוברל תכרעמה לש האלמ הנקתהו טוויח     01.18.05.0011
ילבכ :תוברל תשרדנה הליבכה לכ לש הקפסא      
םינקתהה לכל םילבכ ,הרקב ילבכ, ואדיו/וידוא      
םשל שרדנ רשא לכו םירבחמ ללוכ  דויצהו      
היצרגטניאו םישיחרת תונכת ,האלמ הלעפה      
תונש 3 ללוכ אלמ ןפואב תכרעמה לש האלמ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .טרפמב שרדנכ תוירחא  
101,700.00 עקר תקיסומ תכרעמ 50.81.10 כ"הס  

      
ה ר ב ג ה  ת כ ר ע מ  60.81.10 ק ר פ  ת ת       
ם י ג ו ח  י ר ד ח  4 ל  ת י מ ו ק מ       
      
ללוכ רדח לכב םילוקמרה רובע  קפסה רבגמ     01.18.06.0001
תרצותמ הזירכה תכרעמל רוביח רסממ      

 10,000.00 2,500.00     4.00 . AHAMAY תורבחה 'חי   
      
      
      
      

 10,000.00 60.81.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../072 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     072 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,000.00 מהעברה      
      
      
לדוגב yaW2  גוסמ הקיסומל םייולת ילוקמר      01.18.06.0002
תונעיה םוחתב תוחפל W004 קפסהב  51"      
היילת ןקתמ ללוכ , zhK02 דעו 06 לש      

 22,400.00 1,400.00    16.00 LBJ תרצותמ הרקתהמ 'חי   
      
טלקמו רדשמ ללוכ ימאניד יטוחלא ןופורקימ     01.18.06.0003

  8,000.00 2,000.00     4.00 'פמוק XLU ERUHS-8542 תרצותמ  
      
רטמ 01 דע לבכ ללוכ ימאניד יטוח ןופורקימ     01.18.06.0004

  4,000.00 1,000.00     4.00 'פמוק 85MS ERUHS תרצותמ  
      
     t2 :תללוכה רסקימ תדיחי הנקתהו הקפס 01.18.06.0005
תוסינכ 2 + הניגנ ילכלו םינופורקימל תוסינכ      
תוסינכ( 2-1 הסינכ .הקיסומ רוקמל ואירטס      
    LP/RLX(,  4/3 הסינכ )תוסינכ LP וא ואירטס  
    LPתוסינכ( 6/5 הסינכ  ,)ינימ ACR/LP  
הטלקה / העמשהל BSU רוביח .)ואירטס      
3 תורישי תואיצי תוללוכ 2-1 תוסינכ .בשחממ      
    .tuO tceriD רדת םע דנואס ןוויכ ימוחת  
תוכיאו ןוויכ תלבקל )hpruM diM( םייניב      
קפס V84.םיטקפא רישכמל החולש .לילצה      
ישאר רוסרפמוק - rosserpmoC .םוטנאפ      

  6,000.00 1,500.00     4.00 VP-6 םגדמ .תוינזואל האיצי .רסקימל 'חי   
      
תימוקמ הרבגה תכרעמ רובע דויצ רובע דסמ     01.18.06.0006
91" בחורבו  U03-U02 הבוגב תוחפל דסמה      
רובע שרדנכ םיפסונ םירזיבא %52  ללוכו      
טרופמכ ןוראה תלוכת .טרפמב טרופמה דויצה      

  6,000.00 1,500.00     4.00 'פמוק .תרושקת תונורא טרפמב  
      
תוכרעמ kf לש האלמ הנקתהו טוויח     01.18.06.0007
לכ לש הקפסא תוברל הז קרפב הידמיטלומה      
ואדיו/וידוא ילבכ :תוברל תשרדנה הליבכה      
דויצהו םינקתהה לכל םילבכ ,הרקב ילבכ,      
םשל שרדנ רשא לכו םירבחמ ללוכ רדחב      
היצרגטניאו םישיחרת תונכת ,האלמ הלעפה      
רושיא ללוכ אלמ ןפואב ותכרעמה לכ לש האלמ      
תונש 3 ללוכו םיסנפה ןוקתמל רוטקורטסנוק      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .טרפמב שרדנכ תוירחא  
 66,400.00 םיגוח ירדח 4 ל תימוקמ הרבגה תכרעמ 60.81.10 כ"הס  

      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../073 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     073 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת נ ו ש  70.81.10 ק ר פ  ת ת       
      
ןייל ןוא קספ לא תדיחי רובחו הנקתה ,הקפסא     01.18.07.0001
יזאפ תלת WK 01 קפסהב הלופכ הרמה לעב      
01 ל םירבצמ לולכמ םע  האיציבו הסינכב      
ןכו  %56 הקירפ קמועב ,בוקנ סמועב תוקד      
הרבעה קספמ , ללוכ .הסינכב יאנוולג יאנש      
הנכותו תרושקת סיטרכ ,תשר חתמל הטקש      
הלבוה ללוכ  PMNS קשממ ,םיתרש תדרוהל      

 15,000.00 15,000.00     1.00 תרושקתה רדחל עונישו הקירפ ,רתאל 'חי   
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק טרפמה י"פע אלמ דועית קית תנכה 01.18.07.0002
      
עוציבל ךמסומ יאלמשח / ןיקתמ הדובע תועש     01.18.07.0003
תויומכה בתכב תועיפומ ןניא רשא תודובע      
המקהה להנמ ידי לע םעוציבל בתכב רושיאב      

 12,000.00   120.00   100.00 .ץעויה וא ע"ש   
 28,500.00 תנוש 70.81.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

404,440.00 תרושקת 81.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../074 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     074 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22.10 ק ר פ       
      
ס ב ג  ת ו צ י ח מ  10.22.10 ק ר פ  ת ת       
      
קורי סבגמ יומס  החדה לכימל    יופיח     01.22.01.0020
ןגמ תוניפ + םיאתמ הבוגב ףדמ עוצב תוברל      

  5,600.00   350.00    16.00 החדה לכימ  תדיחיל   טלפמוק הדידמ 'חי   
      
היצקורטסנוק  םע 8" דע רטוקב רונצ יופיח     01.22.01.0080
יולימ תוברל לופכ םימ דימע / לנפ הווקא חולו      
דידר+ גופס +הקיתשמ העירי + םיעלס רמצ      
תוניפ תוברל. עבצל ןכומ לטכפש רמג, תרפוע      

  9,000.00   180.00    50.00 . ןגמ רטמ   
      
דורוו וא קורי מ"ס 2.1 סבג תוחולב יופיחו ריק     01.22.01.0100

 97,650.00   155.00   630.00 BPG-2./3 ןומיס    תאשונ היצקורטסנוק ללוכ ר"מ   
      
מ"ס 01 יבועב  תוימורק דח סבג תוציחמ      01.22.01.0110
מ"ס 04 לכ םיבצינ םע היצקרטסנוק תוברל      
ג"ק 06 לקשמב 2" יבועב םיעלס רמצ ינורזמו      

  8,750.00   175.00    50.00 ק"מ/ ר"מ   
      

  1,500.00    15.00   100.00 סבג תציחמל ףסונ    סבג חול תפסות ר"מ  01.22.01.0120
122,500.00 סבג תוציחמ 10.22.10 כ"הס  

      
ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  20.22.10 ק ר פ  ת ת       
      
לכ  תא  םיללוכ תורקתה יגוס לכ      
רושיא תוברל  תשרדנה היצקורטסנוקה      
תוניקתל  ונובשח לעו ןלבקה םעטמ  סדנהמ      
. ןקתה י"פע תורקתה קזוחו      
      
הצק תודיחי , הרואת יפוגל   םיחתפ עוצב      
יריחמב לולכ ו"כו היצלטסניא , םינגזמל      
.   דרפנב םלושי אלו הדיחיה      
      
םירצ םיבחורב תוברל  תיקפוא  סבג תרקת     01.22.02.0010
מ"מ 5.21 יבועב ,םיליגר סבג תוחולמ ,העובק.      

134,125.00   185.00   725.00 1GLC    ןומיס  טרפ יפל קותינ יליפורפ ללוכ ר"מ   
      
קורי סבג רובע  סבג תרקתל תפסות     01.22.02.0011

 13,500.00    20.00   675.00 CLG4 ר"מ   
      
      
      

147,625.00 20.22.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../075 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     075 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

147,625.00 מהעברה      
      
      
06/06 חירא תודימב םילרנימ םיחירא תרקת     01.22.02.0012
םיחיראמ ,הקירפ" CRN-59 עוקש יצח מ"ס      
תמגוד ,מ""ס 06/06 תודימב ,םיילרנימ      
    NOHPOCE, ע""ש וא וצי אובי הדוהי קפס  

 42,500.00   170.00   250.00 2GLC    ןומיס  "Z+L קותינ יליפורפ ללוכ ר"מ   
      
קפס XIRTAM תמגודכ תפחרמ  הרקת     01.22.02.0015

225,000.00   450.00   500.00 3GLC    ןומיס   ע"ש וא אוצי אובי הדוהי ר"מ   
      
03 בחורב  םוטא םוינימולא   חפ ישגמ תרקת     01.22.02.0050
,לכירדאה תריחבל ןווגב רונתב םיעובצ מ"ס      

 24,050.00   185.00   130.00 5GLC    ןומיס  Z+L קותינ יליפורפ ללוכ ר"מ   
      
יליפורפ ללוכ מ"מ 21 דרובטנמצ תרקת תרקת     01.22.02.0060

 13,500.00   225.00    60.00 6GLC    ןומיס   Z+L קותינ ר"מ   
      
החיתמ תעירי - תוחתמנ תורקת - לוסירב"     01.22.02.0080
גוס .תחתמנ יס יו.יפ ליניו , שא ןקת ות תולעב      
היהי תועיריה בחור  ,לכירדאה תריחבל ןווגו      
יתלב ךרואבו מ""ס 523 ןיבל מ""ס 051 ןיב      
.מ""מ 2.0 -כ היהי תחתמנ תעירי יבוע .לבגומ      
שומיש.ר""מל םרג 002- העיריה לקשמ      
הנקתהה .םוינימולאמ םירתסנ הצק ליפורפב      
ילארשי שא ןקת ות תולעב.ןרצי תוארוה יפל      
- קפס / ןאובי.יאפוריא  1M שא ןקתו 3905      
ןופלט .0052954 דוקימ 61 םינדע , קטייקס      

 10,500.00   350.00    30.00 8GLC    ןומיס , 0962047-90 ר"מ   
      
מ"ממב םיציפק םע תורקת קוזיח תפסות     01.22.02.0530

  2,250.00    45.00    50.00 . ףרועה דוקיפ תויחנה י"פע ר"מ   
      
םיבחורב תוברל  יכנאו יקפוא      סבג  רניס     01.22.02.0540
הדידמ.  מ"ס 001 דע הסירפ בחורב  םירצ      
היצקורטסנוקה לכ ללוכו דבלב יולגה קלחה      

110,500.00   170.00   650.00 . תרתסומה תוברל תשרדנה רטמ   
      
י"פע    םילגועמ םיעטק רובע ל"נל תפסות     01.22.02.0541

  3,600.00    60.00    60.00 תוינכותה רטמ   
      
ןופוקא יחירא עוביקו קוזיח  ןיגב תפסות     01.22.02.0551

 30,000.00    75.00   400.00 םיגוח תומלואב תאשונה היצקורטסנוקל ר"מ   
609,525.00 תויטסוקא תורקת 20.22.10 כ"הס  

      
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../076 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     076 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ק ת     ד ו ד י ב  30.22.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ט ס ו ק א       
      
ג"ק 08 לקשמב   2" יבועב םיעלס רמצ ינורזמ      01.22.03.0010

  2,750.00    55.00    50.00 . בלאפ תפיטעב םיפוטע ק"מ ר"מ   
  2,750.00 תויטסוקא תורקת    דודיב 30.22.10 כ"הס  

      
LPH   י ו פ י ח  40.22.10 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל LPH תוחולב    ץוח תוריק    יופיח      01.22.04.0010

595,000.00   700.00   850.00 תאשונ תכרעמ ר"מ   
      

 62,500.00   250.00   250.00 LPH תוחולמ  הנוילע הריגסו םיפשח רטמ  01.22.04.0020
657,500.00 LPH   יופיח 40.22.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,392,275.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../077 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     077 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
רתאב םיקוצי תואסנולכ 32 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ם י ק ו צ י  ת ו א ס נ ו ל כ  32.10 ק ר פ       
      
ת ו א ס נ ו ל כ  10.32.10 ק ר פ  ת ת       
      
רפע יפדוע יוניפ ללוכ תואסנולכה עוצב      
עוצב . השרומ ךפש םוקמל תלוספו      
.  תוינוס תוקידב םריחמב   ללוכ תואסנולכה      
      
םיקמועלו  מ"ס 06 רטוקב   טיינוטנב  סנולכ      01.23.01.0020

481,250.00   385.00 1,250.00 .04-ב.. םינוש רטמ   
      
םיקמועלו  מ"ס08 רטוקב  טיינוטנב   סנולכ      01.23.01.0026

 29,700.00   540.00    55.00 .04-ב. םינוש רטמ   
      
תינוס הרטלוא הקידב רובע  2" רטוקב תורונצ     01.23.01.0040
םויסב חפב םתריגסו םימב םייולימ ללוכ       

  5,500.00    55.00   100.00 . תודובעה רטמ   
      

139,500.00 5,580.00    25.00 םינוש םיכרואו םירטקב ןויז בולכ ןוט  01.23.01.0050
655,950.00 תואסנולכ 10.32.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

655,950.00 רתאב םיקוצי תואסנולכ 32.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../078 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     078 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
שא יוביכו יוליג ינקתמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  י נ ק ת מ  43.10 ק ר פ       
      
י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  10.43.10 ק ר פ  ת ת       
ש א       
      
,תנעוממ שא יוביכו יוליג תכרעמל הרקב תזכר     01.34.01.0010
ןקתה יפל םורח תזירכ תזכר םע תבלושמ      
ןקתל המיאתמ ,טרופמכ הרקב יגוח 2 ללוכה      
ללוכ ,ע"וש וא רייפיטונ וא סורברצ תרצות      
םאתהב למשח תקספה ןמזל רבצמו קפס      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק .ינכטה טרפמל  
      
תזכר םע הדובעל ירטקלאוטופ ןשע יאלג     01.34.01.0020
הנקתהל ןקתה תושירדב דמועה תנעוממ      
חולב וא ןוטב תרקת וא תכמנומ הרקתל      

 77,000.00   700.00   110.00 .למשח 'חי   
      

  2,000.00 1,000.00     2.00 .תכמנומ הרקתל הנקתהל ךא ל"נכ םוח יאלג 'חי  01.34.01.0030
      
םע הדובעל שא יוליג תקעזא תלעפה ןצחל     01.34.01.0040
ללוכ ןקתה תושירדב דמועה ל"נה תזכרה      
תירקמ הלעפה תעינמל יציפק הסכמו תיכוכז      

  1,800.00   600.00     3.00 .ט"הת הנקתהל 'חי   
      

 10,000.00   200.00    50.00 .תימינפ הנקתהל יאלגל הליבקמ ןומיס תירונ 'חי  01.34.01.0050
      
ץנצנ םע bd09 שא יוליג תכרעמל רפוצ     01.34.01.0060

  6,000.00   600.00    10.00 'פמוק .ט"הע תימינפ הנקתהל  
      
ץנצנ םע bd011 שא יוליג תכרעמל רפוצ     01.34.01.0070

  1,600.00   800.00     2.00 'פמוק .ט"הע תינוציח הנקתהל  
      
תזכר לש )P.O TUPTUO( הלעפה תדיחי     01.34.01.0071

  4,200.00   350.00    12.00 .םיאלגה לגעמב תרבוחמ שאה יוליג 'חי   
      

  1,750.00   350.00     5.00 .)P.I TUPNI( הארתה תדיחי ךא ל"נכ 'חי  01.34.01.0072
      
,תורביל 2 לקשמב תומכ רובע ,זגל יוביכ לכימ     01.34.01.0080
ןועש ,הלעפה םותסש ,זג תצפה תכרעמ ללוכ      

 45,000.00 4,500.00    10.00 'פמוק .טלפמוק המיאתמ הנקתה תבשותו ץחל  
      
ורובע יוביכ לכימב MF-002 יוביכ זג יולימ     01.34.01.0090

  6,400.00   400.00    16.00 .דרפנב םלושמ ג"ק   
      
      

175,750.00 10.43.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../079 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     079 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
שא יוביכו יוליג ינקתמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

175,750.00 מהעברה      
      
      
שאה יוביכו יוליג תכרעמל םלשומ טוויח     01.34.01.0100
ל"נה תוכרעמל ינקת לבכב תוינכתל םאתהב      
םילבכ תולעת/תומלוסב וא/ו תרנצב ןקתומו      
ירמוחו תודובע לכ ללוכ ,דרפנב םלושמ םרובע      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק רזעה  
      

  2,250.00 2,250.00     1.00 'פמוק .םינקתה ןוכמ י"ע ןקתמה תקידב 01.34.01.0110
208,000.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 10.43.10 כ"הס  

      
ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  20.43.10 ק ר פ  ת ת       
      
םירוזא 5  ןחלוש תדמע ללוכ הזירכ ןופורקימ     01.34.02.0090
לבכו )EDIR REVO( םורח תזירכ ןצחל םע      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ינכטה טרפמב טרופמכ ,רוביח  
      
םיאתמ עקת םע ,דבלב הזירכל ,דיינ ןופורקימ     01.34.02.0100

  2,250.00   750.00     3.00 'פמוק .ריקל ןקתומ ,דרפנב םלושמ ורובע RLX עקשל  
      
הליענ רודיס םע דיינ ןופורקימ רוביחל עקש     01.34.02.0110

    300.00   100.00     3.00 'פמוק .ט"הת הנקתהל RLX םגדמ  
      
םילתמ ללוכ טו 6 קפסהב 8" לוגע לוקמר     01.34.02.0120
הנקתהל לכירדאה תריחב יפל ןווגב םימיאתמ      
ללוכ ,ינכטה טרפמב טרופמכ ,תכמנומ הרקתב      
לכו לכירדאה תריחב יפל ןווגב םיאתמ לירג      
תינכמ הנקתהל םישורדה רזעה ירמוח      

 24,000.00   320.00    75.00 'פמוק .טלפמוק תילמשחו  
      
לבכב לוקמרה תודוקנל םלשומ טוויח     01.34.02.0150
תודוקנלו ר"ממ 8.0X2  לתופמ הקינורטקלא      
,םיאתמ ךכוסמ רודיש לבכב ןופורקימה      
םילבכ  תלעתב םיחנומ וא/ו תרנצב םילחשומ      
ירמוחו תודובע לכ ללוכ ,דרפנב םלושמ םרובע      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק רזעה  
 39,050.00 הזירכ תכרעמ 20.43.10 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  י ו ב י כ  ת ו ד מ ע  01.43.10 ק ר פ  ת ת       
ה ס י נ כ  ת מ ו ק ב       
      
םייק וקל רבחתת הנבמב םיטנרדיה תכרעמ      
.הכירצל םימ תקפסאל תרנצמ םידרפינ      

01.43.10 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../080 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     080 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
שא יוביכו יוליג ינקתמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
011/021 תודימב שא יוביכ זגרא לש הלוכת     01.34.10.0020
םע ןולגלג 2" דמצמ םע הפירש זרב םיללוכה      
החיתפ זרב .'מ 51 ךרוא 2" רטוק קונרז      
הנלסמו 2" רטוק ,המגרפאיד םע הריהמ      
תינכותב שרדינכ רתיה לכ תוברל תישומשבר      

 14,700.00 2,100.00     7.00 .טרפה 'חי   
      
אלל חפמ 011/021 תודימב שא יוביכ זגרא     01.34.10.0030

  2,800.00   700.00     4.00 .יוהיז טלש ללוכ הלוכת 'חי   
      
סלגרבייפמ 011/021 תודימב שא יוביכ זגרא     01.34.10.0040

  2,850.00   950.00     3.00 .יוהיז טלש ללוכ הלוכת אלל 'חי   
      

  1,750.00   250.00     7.00 .ג"ק 3 השבי הקבא יוביכ ףתמ 'חי  01.34.10.0050
      

  1,050.00   350.00     3.00 .ג"ק 6 השבי הקבא יוביכ ףתמ 'חי  01.34.10.0060
      
הנבמב 3" רטוקב  04 לוידס הדלפ תרנצ     01.34.10.0070

 12,375.00   225.00    55.00 ינכטה טרפמב שרדנכ עבצב רמגב רטמ   
      

 20,350.00   185.00   110.00 2" רטוקב 04 לוידקס הדלפ תרנצ רטמ  01.34.10.0080
 55,875.00 הסינכ תמוקב םירזיבאו יוביכ תודמע 01.43.10 כ"הס  

      
ם ע  ן ק ת מ ל  ת ו ר ע ה  11.43.10 ק ר פ  ת ת       
ה ס י נ כ  ת מ ו ק ל  ם י ז ת מ       
      
עצובת שא יוביכ תכרעמו םיזתמ תכרעמ      
םימ תקפסאל תרנצמו  וזמ וז םידרפינ םיוקב      
.הכירצל      
      
שא תוחיטב תינכותל ףופכב היהי עוציבה      
. שא תוחיטב ץעוי לש תוחיטב ח"ודו      
      
ונכויש הדובע תוינכות סיסב לע היהי עוציבה      
01  לש חכומ ןויסנ לעב יעוצקמ סדנהמ י"ע      
תוינכות ןיכי רשא םיזתמ םוחתב םינש      
תכמסומ הדבעמל שארמ רושיאל הדובע      
תוחיטבה ץעוי  רושיאו הרושיא תא לבקיו      
ושמשי תוינכותה .תוכרעמה עוציב ינפל      
הריסמל EDAM SA תוינכותכ ןכמ רחאל      
.ךמסומ הקידב ןוכמל      
      

11.43.10 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../081 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     081 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
שא יוביכו יוליג ינקתמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רובעי המוק לוכב ןקתמה עוציב  רמגב      
ןוכמה תורעה לכו הקידבה ןוכמ תקידב      
הלבקל דע ריחמ תפסות לכ אלל ומלשוי      
.תוחיטבה ץעוי רושיאו ןוכמה לש תיפוס      
      
הנקתהו הקפסא ללוכ תויומכ בתכב ףיעס לכ      
תנכה ינפל שארמ רשואמ וא ע"ש יפל      
ריחמב לולכ ל"נה .עוציבל הדובע תוינכות      
תוירחאו תוסיו ,תוריש .םיזתמה תכרעמ      
לכ לש םיזתמ תכרעמ תריסמ ללוכ הנשל      
תלבקל דע ךמסומ הקידב ןוכמל המוקה      
תנכה ללוכה הנקתהה תוניקתל בתכב רושיא      
םיבושיח ףוריצב EDAM SA תוינכות      
.ךשמהבש םיפיעסהריחמב הלולכ םילוארדיה      

הסינכ תמוקל םיזתמ םע ןקתמל תורעה 11.43.10 כ"הס            
      
  ת ר נ צ  ,ם י ז ת מ  21.43.10 ק ר פ  ת ת     
ה ס י נ כ  ת מ ו ק ב  ם י ר ז י ב א ו       
      
הרוחש הדלפ תרנצ לש הנקתהו הקפסה     01.34.12.0010
ללוכ 1" רטוקב רפת ילב העובצ 04 לוידס      
ךרד םירבעמו םיחודיק ,םילתמו םיחפס      

 21,000.00   100.00   210.00 .תורקיתו תוריק רטמ   
      

 11,250.00   250.00    45.00 דדוב זתמ רוביחל השימג תרנצ רטמ  01.34.12.0020
      
הרוחש הדלפ תרנצ לש הנקתהו הקפסה     01.34.12.0030
2/11" רטוקב רפת םע 01 לוידקסמ העובצ      
םיריהמ םירבחמ םע הרקיתהמ הנקתהל      
םילתמו םיחפס ללוכ PUOC KCIUQ גוסמ      
וא תורוקו תוריק ךרד םירבעמ יחודיק      

 17,760.00   120.00   148.00 .תורקית רטמ   
      
הרוחש הדלפ תרנצ לש הנקתהו הקפסה     01.34.12.0040
2" רטוקב רפת םע 01 לוידקסמ העובצ      
םיריהמ םירבחמ םע הרקיתהמ הנקתהל      
םילתמו םיחפס ללוכ PUOC KCIUQ גוסמ      
וא תורוקו תוריק ךרד םירבעמ יחודיק      

 16,500.00   150.00   110.00 .תורקית רטמ   
      
      
      

 66,510.00 21.43.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../082 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     082 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
שא יוביכו יוליג ינקתמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 66,510.00 מהעברה      
      
      
הרוחש הדלפ תרוניצ לש הנקתהו הקפסה     01.34.12.0050
3" רטוקב רפת םע 01 לוידקסמ העובצ      
םיריהמ םירבחמ םע הרקיתהמ הנקתהל      
םילתמו םיחפס ללוכ PUOC KCIUQ גוסמ      
וא תורוקו תוריק ךרד םירבעמ יחודיק      

 25,000.00   200.00   125.00 .םירזיבא אלל תורקית רטמ   
      
גוסמ "ט"ו תויוז ,תותשק לש הנקתהו הקפסא     01.34.12.0060

  8,125.00   125.00    65.00 3" רטוקב תרנצל "פא-קיווק 'חי   
      

  5,800.00   145.00    40.00 3" רטוקב "פא קיווק" לק רבחמ 'חי  01.34.12.0070
      
הרוחש הדלפ תרנצ לש הנקתהו הקפסה     01.34.12.0080
4" רטוקב רפת םע 01 לוידקסמ העובצ      
םיריהמ םירבחמ םע הרקיתהמ הנקתהל      
םילתמו םיחפס ללוכ PUOC KCIUQ גוסמ      
וא תורוקו תוריק ךרד םירבעמ יחודיק      

 30,475.00   265.00   115.00 .םירזיבא אלל תורקית רטמ   
      
גוסמ "ט"ו תויוז ,תותשק לש הנקתהו הקפסא     01.34.12.0090

  5,075.00   145.00    35.00 4" רטוקב תרנצל "פא-קיווק 'חי   
      

 13,200.00   165.00    80.00 4" רטוקב "פא קיווק" לק רבחמ 'חי  01.34.12.0100
      
הלעפהל זתמ לש הנקתהו הקפסה     01.34.12.0110
ESNOPSER'לצ תולעמ 86 הרוטרפמטב      
    KCIUQ TNEDNEP/THGIRPU ריחנ  
    "2/1 6.5=K "2/1 TPN רשואמ LU/MF  
ע"ש וא RQ-VB םגד LARTNEC תמוגכ      

 10,200.00    85.00   120.00 .רשואמ 'חי   
      
יפמטב הלעפהל זתמ לש הנקתהו הקפסה     01.34.12.0120
ESNOPSER KCIUQ 'עמ 86      
    TNEDNEP DESSECER 2/1" ריחנ  
    6.5=K "2/1 TPN רשואמ LU/MF תמגודכ  

  6,800.00    85.00    80.00 .רשואמ ע"ש וא RQ_VB םגד LARTNEC 'חי   
      
      
      
      
      
      

171,185.00 21.43.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../083 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     083 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
שא יוביכו יוליג ינקתמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

171,185.00 מהעברה      
      
      
לש'פמטב הלעפהל זתמ לש הנקתהו הקפסה     01.34.12.0130
SNOPSER KCIUQ TNEDNEP 'עמ 86      
    CAVERAGE RECESSED  
    DEDNETXE 0.8 23/71" ריחנ=K "4/3  
    TPN רשואמ LU/MF תמגודכ LARTNEC  

  1,500.00   150.00    10.00 .רשואמ ע"ש וא VBR-Q םגד 'חי   
      
'פמטב הלעפהל זתמ לש הנקתהו הקפסה     01.34.12.0140
ESNOPSER KCIUQ 'עמ 86      
    LLAWEDIS "2/1 TPN, 6.5=K רשואמ  
    LU/MF תמגודכ LARTNEC םדג RQ-VB  

    440.00   110.00     4.00 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
'עמ 86 ב הלעפהל זתמ לש הנקתהו הקפסה     01.34.12.0150
LAWEDIS ESNOPSER KCIUQ 'לצ      
    EGAREVOC DENETXE 0.8 ו=K ריחנ  
    "23/71, "4/3 TPN תמגוד LARTNEC וא  

    310.00   155.00     2.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
'עמ 86 ב הלעפהל זתמ לש הנקתהו הקפסה     01.34.12.0160
ESNOPSER KCIUQ THGIRPU 'לצ      
    "2/1 TPN, 6.5=K הרקיתה ללחב ןקתומ  

    170.00    85.00     2.00 .א"מ תולעתו למשחה תולעת ךרואל 'חי   
      
רטופ תרצותמ 4" וק לע המירז קספמ     01.34.12.0170
    F-RSV רשואמ LU/MF CDV 42 ע"ש וא  
תנכה ללוכ הלעפהו היצקידניאל רשואמ      

  1,840.00   920.00     2.00 .וקב הפומה 'חי   
      
2" רטוקב תינולח םע זוקינו הקידב זרב     01.34.12.0180
    NIARD DNA TSET LU/MF רבחמ םע  

    900.00   450.00     2.00 .זוקינל ץרוטש 'חי   
      

    600.00   300.00     2.00 ץרוטש רבחמ םע 2" זוקינ זרב 'חי  01.34.12.0190
      
1" רטוק אלמ רבעמ הזנורב יושע ירודכ ףוגמ     01.34.12.0200

    220.00   110.00     2.00 .הקידבל 2/1"ל רטוק רבעמ םע 'חי   
      
2" רטוק אלמ רבעמ הזנורב יושע ירודכ ףוגמ     01.34.12.0210

    480.00   240.00     2.00 .זוקינל ץרוטש רבחמ םע 'חי   
      
      

177,645.00 21.43.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../084 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     084 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
שא יוביכו יוליג ינקתמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

177,645.00 מהעברה      
      
      
MF/LU רפרפ זרב לש הנקתהו הקפסה     01.34.12.0220
W(G-VFB A( תמגוד 4" רטוקב הקיצי לזרב      

  6,000.00 1,500.00     4.00 .םיידגנ םינגוא ללוכ 'חי   
      
MF/LU רפרפ זרב לש הנקתהו הקפסה     01.34.12.0230
W(G-VFB A( תמגוד 3" רטוקב הקיצי לזרב      

  5,000.00 1,250.00     4.00 .םיידגנ םינגוא ללוכ 'חי   
      
MF/LU רפרפ זרב לש הנקתהו הקפסה     01.34.12.0240
W(G-VFB A( תמגוד 2" רטוקב הקיצי לזרב      

  4,400.00 1,100.00     4.00 .םיידגנ םינגוא ללוכ 'חי   
      
רשואמ 4" רזוח לא זרב לש הנקתהו הקפסא     01.34.12.0250
    LU/MF 09 תמגוד ןגואמ הקיצי לזרב יושע  

  3,000.00 1,500.00     2.00 .רשואמ ע"ש וא LARTNEC 'חי   
      
2"רטוקב רזוח לא זרב לש הנקתהו הקפסא     01.34.12.0260
טקש סופיט ,ריזחמ ץיפק םע זילפ יושע      

  1,800.00   900.00     2.00 "ALCOS" תמגוד 'חי   
      
רשואמ רעש ףוגמ לש הנקתהו הקפסא     01.34.12.0270
    LU/MF תמגודכ 4" רטוקב V227 תרצות  

  4,200.00 2,100.00     2.00 .ע"ש וא LARTNEC 'חי   
      
הזנורבמ 2" רעש ףוגמ לש הנקתהו הקפסא     01.34.12.0280
    Y&S.O תמוגדכ הגרבה רביח 2" רטוק  

  1,700.00   850.00     2.00 .רשואמ ע"ש וא "וקבינ" 'חי   
      

  3,000.00 1,500.00     2.00 4" רגאמל ינדי יולימ וק לע רפרפ זרב 'חי  01.34.12.0290
      
תכרעמל הקעזא זרב לש הנקתהו הקפסא     01.34.12.0300
את רתיה ןיב ללוכה 4"רטוקב הבוטר םיזתמ      
םע ןומעפ 2" זוקינ זרב ,םירטמונמ ,םוליב      
רתיה לכו ,2/1" ץחל קרופ ,םינגוא ,םימ עונמ      

          9,500.00 'פמוק         .ויביכרמ לכ לע תמלשומ הדובעל שורדה  
      
םיזתמ 81 ללוכה םייברזר םיזתמל ןורא     01.34.12.0310

    800.00   800.00     1.00 'פמוק תוחפל  
      
LU/MF " 4 ח"זמ לש הנקתהו הקפסא     01.34.12.0320

 15,000.00 7,500.00     2.00 'פמוק קותינ יזרב ינש תוברל  
      

222,545.00 21.43.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../085 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     085 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
שא יוביכו יוליג ינקתמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

222,545.00 מהעברה      
      
      
רדחב טרפב שרדנכ םיזתמל תיתמוק הנחת     01.34.12.0330

 10,000.00 5,000.00     2.00 'פמוק היצלטסניא  
      
שרדינכ םיזתמ תשרל זוקינו הקידב זרב     01.34.12.0340

  3,000.00 1,500.00     2.00 'פמוק .טרפב  
      

          2,100.00 'פמוק         שרדנכ םיזתמ תכרעמל הקנסה זרב 01.34.12.0350
235,545.00 הסינכ תמוקב םירזיבאו  תרנצ ,םיזתמ 21.43.10 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  י ו ב י כ  ת ו ד מ ע  02.43.10 ק ר פ  ת ת       
'א  ה מ ו ק ל       
      
םייק וקל רבחתת הנבמב םיטנרדיה תכרעמ      
.הכירצל םימ תקפסאל תרנצמ םידרפינ      
      
011/021 תודימב שא יוביכ זגרא לש הלוכת     01.34.20.0020
םע ןולגלג 2" דמצמ םע הפירש זרב םיללוכה      
החיתפ זרב .'מ 51 ךרוא 2" רטוק קונרז      
הנלסמו 2" רטוק ,המגרפאיד םע הריהמ      
תינכותב שרדינכ רתיה לכ תוברל תישומשבר      

 10,500.00 2,100.00     5.00 .טרפה 'חי   
      
אלל חפמ 011/021 תודימב שא יוביכ זגרא     01.34.20.0030

  2,800.00   700.00     4.00 .יוהיז טלש ללוכ הלוכת 'חי   
      
סלגרבייפמ 011/021 תודימב שא יוביכ זגרא     01.34.20.0040

    950.00   950.00     1.00 .יוהיז טלש ללוכ הלוכת אלל 'חי   
      

  1,250.00   250.00     5.00 .ג"ק 3 השבי הקבא יוביכ ףתמ 'חי  01.34.20.0050
      

  1,750.00   350.00     5.00 .ג"ק 6 השבי הקבא יוביכ ףתמ 'חי  01.34.20.0060
      
הנבמב 3" רטוקב  04 לוידס הדלפ תרנצ     01.34.20.0070

  3,375.00   225.00    15.00 ינכטה טרפמב שרדנכ עבצב רמגב רטמ   
      

  5,550.00   185.00    30.00 2" רטוקב 04 לוידקס הדלפ תרנצ רטמ  01.34.20.0080
 26,175.00 'א המוקל םירזיבאו יוביכ תודמע 02.43.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../086 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     086 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
שא יוביכו יוליג ינקתמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ע  ן ק ת מ ל  ת ו ר ע ה  12.43.10 ק ר פ  ת ת       
'א  ה מ ו ק ל  ם י ז ת מ       
      
עצובת שא יוביכ תכרעמו םיזתמ תכרעמ      
םימ תקפסאל תרנצמו  וזמ וז םידרפינ םיוקב      
.הכירצל      
      
שא תוחיטב תינכותל ףופכב היהי עוציבה      
. שא תוחיטב ץעוי לש תוחיטב ח"ודו      
      
ונכויש הדובע תוינכות סיסב לע היהי עוציבה      
01  לש חכומ ןויסנ לעב יעוצקמ סדנהמ י"ע      
תוינכות ןיכי רשא םיזתמ םוחתב םינש      
תכמסומ הדבעמל שארמ רושיאל הדובע      
תוחיטבה ץעוי  רושיאו הרושיא תא לבקיו      
ושמשי תוינכותה .תוכרעמה עוציב ינפל      
הריסמל EDAM SA תוינכותכ ןכמ רחאל      
.ךמסומ הקידב ןוכמל      
      
רובעי המוק לוכב ןקתמה עוציב  רמגב      
ןוכמה תורעה לכו הקידבה ןוכמ תקידב      
הלבקל דע ריחמ תפסות לכ אלל ומלשוי      
.תוחיטבה ץעוי רושיאו ןוכמה לש תיפוס      
      
הנקתהו הקפסא ללוכ תויומכ בתכב ףיעס לכ      
תנכה ינפל שארמ רשואמ וא ע"ש יפל      
ריחמב לולכ ל"נה .עוציבל הדובע תוינכות      
תוירחאו תוסיו ,תוריש .םיזתמה תכרעמ      
לכ לש םיזתמ תכרעמ תריסמ ללוכ הנשל      
תלבקל דע ךמסומ הקידב ןוכמל המוקה      
תנכה ללוכה הנקתהה תוניקתל בתכב רושיא      
םיבושיח ףוריצב EDAM SA תוינכות      
.ךשמהבש םיפיעסהריחמב הלולכ םילוארדיה      

'א המוקל םיזתמ םע ןקתמל תורעה 12.43.10 כ"הס            
      
  ת ר נ צ  ,ם י ז ת מ  22.43.10 ק ר פ  ת ת     
'א  ה מ ו ק ל  ם י ר ז י ב א ו       
      
הרוחש הדלפ תרנצ לש הנקתהו הקפסה     01.34.22.0010
ללוכ 1" רטוקב רפת ילב העובצ 04 לוידס      
ךרד םירבעמו םיחודיק ,םילתמו םיחפס      

 16,000.00   100.00   160.00 .תורקיתו תוריק רטמ   
      

 10,000.00   250.00    40.00 דדוב זתמ רוביחל השימג תרנצ רטמ  01.34.22.0020
      

 26,000.00 22.43.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../087 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     087 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
שא יוביכו יוליג ינקתמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 26,000.00 מהעברה      
      
      
הרוחש הדלפ תרנצ לש הנקתהו הקפסה     01.34.22.0030
2/11" רטוקב רפת םע 01 לוידקסמ העובצ      
םיריהמ םירבחמ םע הרקיתהמ הנקתהל      
םילתמו םיחפס ללוכ PUOC KCIUQ גוסמ      
וא תורוקו תוריק ךרד םירבעמ יחודיק      

 14,400.00   120.00   120.00 .תורקית רטמ   
      
הרוחש הדלפ תרנצ לש הנקתהו הקפסה     01.34.22.0040
2" רטוקב רפת םע 01 לוידקסמ העובצ      
םיריהמ םירבחמ םע הרקיתהמ הנקתהל      
םילתמו םיחפס ללוכ PUOC KCIUQ גוסמ      
וא תורוקו תוריק ךרד םירבעמ יחודיק      

 12,000.00   150.00    80.00 .תורקית רטמ   
      
הרוחש הדלפ תרוניצ לש הנקתהו הקפסה     01.34.22.0050
3" רטוקב רפת םע 01 לוידקסמ העובצ      
םיריהמ םירבחמ םע הרקיתהמ הנקתהל      
םילתמו םיחפס ללוכ PUOC KCIUQ גוסמ      
וא תורוקו תוריק ךרד םירבעמ יחודיק      

  5,000.00   200.00    25.00 .םירזיבא אלל תורקית רטמ   
      
גוסמ "ט"ו תויוז ,תותשק לש הנקתהו הקפסא     01.34.22.0060

  1,875.00   125.00    15.00 3" רטוקב תרנצל "פא-קיווק 'חי   
      

  1,450.00   145.00    10.00 3" רטוקב "פא קיווק" לק רבחמ 'חי  01.34.22.0070
      
הרוחש הדלפ תרנצ לש הנקתהו הקפסה     01.34.22.0080
4" רטוקב רפת םע 01 לוידקסמ העובצ      
םיריהמ םירבחמ םע הרקיתהמ הנקתהל      
םילתמו םיחפס ללוכ PUOC KCIUQ גוסמ      
וא תורוקו תוריק ךרד םירבעמ יחודיק      

 22,525.00   265.00    85.00 .םירזיבא אלל תורקית רטמ   
      
גוסמ "ט"ו תויוז ,תותשק לש הנקתהו הקפסא     01.34.22.0090

  5,075.00   145.00    35.00 4" רטוקב תרנצל "פא-קיווק 'חי   
      

  4,950.00   165.00    30.00 4" רטוקב "פא קיווק" לק רבחמ 'חי  01.34.22.0100
      
      
      
      
      

 93,275.00 22.43.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../088 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     088 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
שא יוביכו יוליג ינקתמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 93,275.00 מהעברה      
      
      
הלעפהל זתמ לש הנקתהו הקפסה     01.34.22.0110
ESNOPSER'לצ תולעמ 86 הרוטרפמטב      
    KCIUQ TNEDNEP/THGIRPU ריחנ  
    "2/1 6.5=K "2/1 TPN רשואמ LU/MF  
ע"ש וא RQ-VB םגד LARTNEC תמוגכ      

  7,225.00    85.00    85.00 .רשואמ 'חי   
      
יפמטב הלעפהל זתמ לש הנקתהו הקפסה     01.34.22.0120
ESNOPSER KCIUQ 'עמ 86      
    TNEDNEP DESSECER 2/1" ריחנ  
    6.5=K "2/1 TPN רשואמ LU/MF תמגודכ  

  2,210.00    85.00    26.00 .רשואמ ע"ש וא RQ_VB םגד LARTNEC 'חי   
      
לש'פמטב הלעפהל זתמ לש הנקתהו הקפסה     01.34.22.0130
SNOPSER KCIUQ TNEDNEP 'עמ 86      
    CAVERAGE RECESSED  
    DEDNETXE 0.8 23/71" ריחנ=K "4/3  
    TPN רשואמ LU/MF תמגודכ LARTNEC  

  1,500.00   150.00    10.00 .רשואמ ע"ש וא VBR-Q םגד 'חי   
      
'פמטב הלעפהל זתמ לש הנקתהו הקפסה     01.34.22.0140
ESNOPSER KCIUQ 'עמ 86      
    LLAWEDIS "2/1 TPN, 6.5=K רשואמ  
    LU/MF תמגודכ LARTNEC םדג RQ-VB  

    440.00   110.00     4.00 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
'עמ 86 ב הלעפהל זתמ לש הנקתהו הקפסה     01.34.22.0150
LAWEDIS ESNOPSER KCIUQ 'לצ      
    EGAREVOC DENETXE 0.8 ו=K ריחנ  
    "23/71, "4/3 TPN תמגוד LARTNEC וא  

    310.00   155.00     2.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
'עמ 86 ב הלעפהל זתמ לש הנקתהו הקפסה     01.34.22.0160
ESNOPSER KCIUQ THGIRPU 'לצ      
    "2/1 TPN, 6.5=K הרקיתה ללחב ןקתומ  

    170.00    85.00     2.00 .א"מ תולעתו למשחה תולעת ךרואל 'חי   
      
רטופ תרצותמ 4" וק לע המירז קספמ     01.34.22.0170
    F-RSV רשואמ LU/MF CDV 42 ע"ש וא  
תנכה ללוכ הלעפהו היצקידניאל רשואמ      

  1,840.00   920.00     2.00 .וקב הפומה 'חי   
      

106,970.00 22.43.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../089 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     089 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
שא יוביכו יוליג ינקתמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

106,970.00 מהעברה      
      
      
2" רטוקב תינולח םע זוקינו הקידב זרב     01.34.22.0180
    NIARD DNA TSET LU/MF רבחמ םע  

    900.00   450.00     2.00 .זוקינל ץרוטש 'חי   
      

    600.00   300.00     2.00 ץרוטש רבחמ םע 2" זוקינ זרב 'חי  01.34.22.0190
      
1" רטוק אלמ רבעמ הזנורב יושע ירודכ ףוגמ     01.34.22.0200

    220.00   110.00     2.00 .הקידבל 2/1"ל רטוק רבעמ םע 'חי   
      
2" רטוק אלמ רבעמ הזנורב יושע ירודכ ףוגמ     01.34.22.0210

    480.00   240.00     2.00 .זוקינל ץרוטש רבחמ םע 'חי   
      
MF/LU רפרפ זרב לש הנקתהו הקפסה     01.34.22.0220
W(G-VFB A( תמגוד 4" רטוקב הקיצי לזרב      

  6,000.00 1,500.00     4.00 .םיידגנ םינגוא ללוכ 'חי   
      
MF/LU רפרפ זרב לש הנקתהו הקפסה     01.34.22.0230
W(G-VFB A( תמגוד 3" רטוקב הקיצי לזרב      

  5,000.00 1,250.00     4.00 .םיידגנ םינגוא ללוכ 'חי   
      
MF/LU רפרפ זרב לש הנקתהו הקפסה     01.34.22.0240
W(G-VFB A( תמגוד 2" רטוקב הקיצי לזרב      

  4,400.00 1,100.00     4.00 .םיידגנ םינגוא ללוכ 'חי   
      
רשואמ 4" רזוח לא זרב לש הנקתהו הקפסא     01.34.22.0250
    LU/MF 09 תמגוד ןגואמ הקיצי לזרב יושע  

  3,000.00 1,500.00     2.00 .רשואמ ע"ש וא LARTNEC 'חי   
      
2"רטוקב רזוח לא זרב לש הנקתהו הקפסא     01.34.22.0260
טקש סופיט ,ריזחמ ץיפק םע זילפ יושע      

  1,800.00   900.00     2.00 "ALCOS" תמגוד 'חי   
      
רשואמ רעש ףוגמ לש הנקתהו הקפסא     01.34.22.0270
    LU/MF תמגודכ 4" רטוקב V227 תרצות  

  4,200.00 2,100.00     2.00 .ע"ש וא LARTNEC 'חי   
      
הזנורבמ 2" רעש ףוגמ לש הנקתהו הקפסא     01.34.22.0280
    Y&S.O תמוגדכ הגרבה רביח 2" רטוק  

  1,700.00   850.00     2.00 .רשואמ ע"ש וא "וקבינ" 'חי   
      

  3,000.00 1,500.00     2.00 4" רגאמל ינדי יולימ וק לע רפרפ זרב 'חי  01.34.22.0290
      

138,270.00 22.43.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../090 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     090 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
שא יוביכו יוליג ינקתמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

138,270.00 מהעברה      
      
      
תכרעמל הקעזא זרב לש הנקתהו הקפסא     01.34.22.0300
את רתיה ןיב ללוכה 4"רטוקב הבוטר םיזתמ      
םע ןומעפ 2" זוקינ זרב ,םירטמונמ ,םוליב      
רתיה לכו ,2/1" ץחל קרופ ,םינגוא ,םימ עונמ      

          9,500.00 'פמוק         .ויביכרמ לכ לע תמלשומ הדובעל שורדה  
      
םיזתמ 81 ללוכה םייברזר םיזתמל ןורא     01.34.22.0310

    800.00   800.00     1.00 'פמוק תוחפל  
      
LU/MF " 4 ח"זמ לש הנקתהו הקפסא     01.34.22.0320

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק קותינ יזרב ינש תוברל  
      
רדחב טרפב שרדנכ םיזתמל תיתמוק הנחת     01.34.22.0330

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק היצלטסניא  
      
שרדינכ םיזתמ תשרל זוקינו הקידב זרב     01.34.22.0340

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .טרפב  
      

  2,100.00 2,100.00     1.00 'פמוק שרדנכ םיזתמ תכרעמל הקנסה זרב 01.34.22.0350
155,170.00 'א המוקל םירזיבאו  תרנצ ,םיזתמ 22.43.10 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  י ו ב י כ  ת ו ד מ ע  03.43.10 ק ר פ  ת ת       
ג ג ב       
      
םייק וקל רבחתת הנבמב םיטנרדיה תכרעמ      
.הכירצל םימ תקפסאל תרנצמ םידרפינ      
      
011/021 תודימב שא יוביכ זגרא לש הלוכת     01.34.30.0020
םע ןולגלג 2" דמצמ םע הפירש זרב םיללוכה      
החיתפ זרב .'מ 51 ךרוא 2" רטוק קונרז      
הנלסמו 2" רטוק ,המגרפאיד םע הריהמ      
תינכותב שרדינכ רתיה לכ תוברל תישומשבר      

  4,200.00 2,100.00     2.00 .טרפה 'חי   
      
אלל חפמ 011/021 תודימב שא יוביכ זגרא     01.34.30.0030

    700.00   700.00     1.00 .יוהיז טלש ללוכ הלוכת 'חי   
      
סלגרבייפמ 011/021 תודימב שא יוביכ זגרא     01.34.30.0040

    950.00   950.00     1.00 .יוהיז טלש ללוכ הלוכת אלל 'חי   
      

    500.00   250.00     2.00 .ג"ק 3 השבי הקבא יוביכ ףתמ 'חי  01.34.30.0050
      

  6,350.00 03.43.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../091 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     091 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
שא יוביכו יוליג ינקתמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,350.00 מהעברה      
      
      

    700.00   350.00     2.00 .ג"ק 6 השבי הקבא יוביכ ףתמ 'חי  01.34.30.0060
      
הנבמב 3" רטוקב  04 לוידס הדלפ תרנצ     01.34.30.0070

 29,250.00   225.00   130.00 ינכטה טרפמב שרדנכ עבצב רמגב רטמ   
      

  8,325.00   185.00    45.00 2" רטוקב 04 לוידקס הדלפ תרנצ רטמ  01.34.30.0080
      
לוידקס 4" רטוקב גגב םיזתמל העובצ תרנצ     01.34.30.0090

 22,525.00   265.00    85.00 10 רטמ   
      
גוסמ  "ט"ו תויוז תותשק לש הנקתהו הקפסא     01.34.30.0100

  4,930.00   145.00    34.00 4" תרנצל פא קיווק 'חי   
      

  4,125.00   165.00    25.00 4"רטוקב פא קיווק רבחמ 'חי  01.34.30.0110
 76,205.00 גגב םירזיבאו יוביכ תודמע 03.43.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

796,020.00 שא יוביכו יוליג ינקתמ 43.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../092 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     092 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
SPU-ו רוטרנג לזיד  83 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

SPU-ו  ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד   83.10 ק ר פ       
      
ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד  ת כ ר ע מ  10.83.10 ק ר פ  ת ת       
      
הענתהל א"וק 05 דע קפסהב רוטרנג לזיד     01.38.01.0010
טרפמב 3-1 םיפיעסב טרופמכ תיטמוטוא      
ןקתומ .ילארגטניא ימוי קלד לכימ ללוכ ,ינכטה      

 75,000.00 75,000.00     1.00 'פמוק הנבמה גג לע הדמעהל תיטסוקא הפוחב  
      
טרפמב טרופמכ ,ןעטמו םירבצמ תכרעמ     01.38.01.0050
ףדמ ללוכ א"וק 001 רוטרנג לזידל ,ינכטה      
תכתמ תיצקורטסנוק יושע ל"נל הנקתה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק תנבלוגמ  
      

  7,500.00 7,500.00     1.00 םיאבכ תדמעב הנקתהל ינקת הרקב לנפ 'חי  01.38.01.0060
      
תוירחאה תונש לעמ תפסונ תוירחא תנש ריחמ     01.38.01.0070
אל( קפסה םע השיכרה םכסהב תונתינה      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .)םוכיסל  
 88,500.00 רוטרנג לזיד תכרעמ 10.83.10 כ"הס  

      
SPU 20.83.10 ק ר פ  ת ת       
      
V004 האיציו הסינכ ,SPU AVK01 תכרעמ     01.38.02.0010
,91" ירלודומ ןוראב ןקתומ ,zH05 בולש      
ללוכ .דוינל םילגלג 4 ללוכ הפצרה לע הדמעהל      
'קד 02-51 ךשמב הדובעל םירבצמ תכרעמ      
תרצות תמגוד .למשח תקספה ןמזב      
תוכרעמ טנייק" וא "רוסנט" וא "סקינורטאמג"      

 25,000.00 25,000.00     1.00 ."הקינורטקלא 'חי   
 25,000.00 SPU 20.83.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

113,500.00 SPU-ו רוטרנג לזיד  83.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../093 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     093 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
יפונ חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04.10 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ח י ט  12.04.10 ק ר פ  ת ת       
      
:תוברל םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     01.40.21.0040
הבכשו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת הצברה      

 14,105.00   155.00    91.00 ןבל טנמצ סיסב לע ףכב הקורז הנוילע ר"מ   
 14,105.00 ץוח חיט 12.04.10 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ  05.04.10 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו       
      
- MSLC תבורעתמ עצמ וא יולימ .1 :תורעה      
.2 .0400-0300.602.75  םיפיעסב האר      
)םינוש םיגוסמ( אבומ יולימ תודובע יריחמ      
.מ"ק 03 דע לש קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
A-7-6 דע A-6 גוסמ רמוחמ אבומ יולימ     01.40.50.0013
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,)5 לדוג(      

298,920.00    53.00 5,640.00 קודיהו ק"מ   
      
02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.40.50.0090
קפוסי עצמה ,רקובמ אל קודיהו מ"ס      
לש תומכל וניה ריחמה .תרשואמ הבצחממ      

 20,800.00   160.00   130.00 ק"מ 052 דע ק"מ   
      
וא/ו )הריפח תיעקרק( תיתש לש ליגר קודיה     01.40.50.0205

  7,910.00     3.50 2,260.00 םייעבט עקרק ינפ ר"מ   
      
והשלכ עצמ וא יולימ לש רקובמ קודיה     01.40.50.0220

 50,760.00     9.00 5,640.00 )דרפנב דדמנ יולימה( ,מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
אל קודיהב( םיקדוהמ םיעצמל תפסות     01.40.50.0230

 14,100.00     2.50 5,640.00 רקובמ קודיה רובע )רקובמ ק"מ   
392,490.00 קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 05.04.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../094 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     094 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
יפונ חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  35.04.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו ב ל ת ש מ       
      
םיללוכ תובלתשמ םינבאב ףוציר יפיעס .2      
םיללוכ םניאו ,מ"ס 5 יבועב לוחה תבכש תא      
,ןוטב תרוגחו עצמ ,תיתשה קודיה תא      
ןווגב םיפוצירה יפיעס .3.דרפנב ודדמיש      
.4.קוריו לוחכ עבצ םיללוכ םניא ינועבצ      
.080.41 קרפ תת האר - ןבאב ףוציר יפיעס      
      
םגד ,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     01.40.53.0574
תוברל ,מ"ס 04/01 תודימב ע"ש וא "עבורה"      
רפוס( ןבל ןווגב ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס 5 לוח      

115,700.00   178.00   650.00 לייטקוק ינווג וא/ו )ןוטס ר"מ   
115,700.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04.10 כ"הס  

      
י נ ב א  ,ן ג ו  ה פ ש  י נ ב א  45.04.10 ק ר פ  ת ת       
ם ו ח י ת       
      
דוסי תוברל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     01.40.54.0605
טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווגב ,ןוטב תנעשמו      

 14,580.00   108.00   135.00 תתוסמ רמגב ןבל רטמ   
 14,580.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 45.04.10 כ"הס  

      
ם י ג י ר ס ו  ת ו מ ו ג  ם ו ח י ת  65.04.10 ק ר פ  ת ת       
ם י צ ע ל       
      
תוימורט םינבא 4 - מ םיצעל תומוג םוחית     01.40.56.0042
01/001/001 ץוח תודימב תעבורמ תרגסמב      
דוסי תוברל ,מ"ס 08/08 םינפ תודימו מ"ס      
ןבלטלמ סיסב לע - ינועבצ ןווג ,ןוטב תנעשמו      

  1,920.00   640.00     3.00 'פמוק תתוסמ רמגב וא/ו )ןוטס רפוס(  
  1,920.00 םיצעל םיגירסו תומוג םוחית 65.04.10 כ"הס  

      
ן ו ט ב מ  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  16.04.10 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ו       
      
קמועב ,ךמות ריקל רבוע דוסי רובע הריפח     01.40.61.0010

  1,995.00    57.00    35.00 'מ 2 דע ק"מ   
      
יבועב ,ךמות ריקל 03-ב ןוטבמ רבוע דוסי     01.40.61.0061
ןויז ללוכ ריחמה .'מ 1 לעמ בחורו מ"ס 02      

 13,770.00 1,530.00     9.00 )ק"מל ג"ק 06 יפל( ק"מ   
      

 15,765.00 16.04.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../095 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     095 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
יפונ חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 15,765.00 מהעברה      
      
      
,דחא דצמ יולג 03-ב ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק     01.40.61.0091
תוברל ,'מ 2 דע הבוגבו מ"ס 02 יבועב      
ריקה שאר דוביע ללוכ ריחמה .םיזקנו םירפת      

 29,750.00 1,750.00    17.00 )ק"מל ג"ק 06 יפל( ןויזו ק"מ   
 45,515.00 ןוטב יקולבו ןוטבמ םיכמות תוריק 16.04.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

584,310.00 יפונ חותיפ 04.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../096 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     096 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
היקשהו ןוניג 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14.10 ק ר פ       
      
ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  11.14.10 ק ר פ  ת ת       
ן ג       
      
תכיפה תוברל ,מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     01.41.11.0010
יננג רושייו םיינכמ םילכב החוחיתו עקרקה      
רשא הקלחב ,תוינוניבו תולק תומדאב ,יפוס      

  4,698.00     5.80   810.00 ר"מ 052 דע החטש ר"מ   
      
ר"מ 052 לעמ םלדוגש םיחטשל טסופמוק     01.41.11.0040

  4,600.00   230.00    20.00 )םנודל ק"מ 52-כ לש תומכב( ק"מ   
      

  3,645.00     4.50   810.00 חטשה רושיי תוברל ,מ"ס 52  קמועל שירח ר"מ  01.41.11.0100
      
תויומכב - חטשב רוזיפ תוברל ,תיננג המדא     01.41.11.0210

 17,500.00    70.00   250.00 ק"מ 02 לעמ תולודג ק"מ   
 30,443.00 ןג תמדאו עקרקה דוביע 11.14.10 כ"הס  

      
ה ע י ט נ  02.14.10 ק ר פ  ת ת       
      

 48,750.00    15.00 3,250.00 )רטיל 1( 3 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  01.41.20.0030
      
רטוקב "9 לדוג" )רטיל 001( לכיממ םיצע     01.41.20.0190
גוז תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ 3" עזג      

 12,600.00   600.00    21.00 ץעל טסופמוק רטיל 05 -ו תואטוחמ תוכומס 'חי   
 61,350.00 העיטנ 02.14.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 91,793.00 היקשהו ןוניג 14.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../097 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     097 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.10 ק ר פ       
      
י ר ו ת ס מ ו  ם י נ ו ת פ ש א  14.24.10 ק ר פ  ת ת       
ה פ ש א       
      
רטוק ,מ"ס 77 הבוגב ןוטבמ לילג ןותפשא     01.42.41.0011

  2,060.00 1,030.00     2.00 מ"ס 03 קמוע ,מ"ס 73 'חי   
  2,060.00 הפשא ירותסמו םינותפשא 14.24.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  2,060.00 ץוח טוהיר 24.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../098 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     098 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
רודיג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  44.10 ק ר פ       
      
ת י ט ר פ  ה י נ ב ל  ת ו ק ע מ  22.44.10 ק ר פ  ת ת       
ה י ו ו ר ו       
      
םע ע"ש וא "הרדג" וא "תרנכ" םגד הקעמ     01.44.22.0010
0.2 לכ מ"מ 2/05/05 ליפורפמ הדלפ ידומע      
םיליפורפמ םיבצינו 'מ 50.1 הבוגבו 'מ      
מ"מ 99 לש חוורמבו מ"מ 5.1/02/02      
,מ"מ 2/52/05 םייקפוא םיליפורפלםירבוחמה      
םירבחמב דומעל תרגסמה רוביח תוברל      

 24,420.00   370.00    66.00 םידדוב ןוטב תודוסיו םירוויע רטמ   
 24,420.00 היוורו תיטרפ הינבל תוקעמ 22.44.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 24,420.00 רודיג 44.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../099 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     099 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15.10 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  01.15.10 ק ר פ  ת ת       
      

  2,820.00    12.00   235.00 מ"ס 8 דע יבועב ןוטב/טלפסא תעסימ קוריפ ר"מ  01.51.10.0400
  2,820.00 קוריפו הנכה תודובע 01.15.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  2,820.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../100 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     100 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
הנבמה ביבס םימו בויב תויתשת 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב י ב ס  ם י מ ו  ב ו י ב  ת ו י ת ש ת  75.10 ק ר פ       
ה נ ב מ ה       
      
ח ו ת י פ ב  ב ו י ב  10.75.10 ק ר פ  ת ת       
      
םג ללכנ תוחושהו בויבה יוק ריחמב :הרעה      
יולימ ,לוחב דופיר ,הריפח/הביצח תודובע לכ      
תוקידב וקה יוקינ אבומ רמוחב      
תעב הריסמו יוקינ,םיעופיש תדידמ,תוניקת      
EDAM SA תוינכות םע טקייורפה םויס      
י"ע ונכוי תוינכותה .עוציבל םג ושמשי רשא      
תרנצה לכ . שארמ דקוטואב הסונמ סדנהמ      
לכ. ןקת תודועתב הוולי קפוסמה דויצהו      
שרדנכ הדירי יבלש וללכי זוקינו בויבה תוחוש      
ןקתב      
      
ללוכ 488 י"ת יפל 6" רטוקב C.V.P תרנצ     01.57.01.0020
דע וקה.רוניצה ביבס מ"ס 01 לוחב דופיר      

 52,080.00   280.00   186.00 .מ"ס 051 קמוע רטמ   
      
ללוכ 488 י"ת יפל 4" רטוקב C.V.P תרנצ     01.57.01.0030
קמוע דע רוניצה ביבס מ"ס 01 לוחב דופיר      

 53,200.00   200.00   266.00 .מ"ס 051 רטמ   
      
ללוכ 488 י"ת יפל 8" רטוקב C.V.P תרנצ     01.57.01.0040
קמוע דע רוניצה ביבס מ"ס 01 לוחב דופיר      

117,000.00   360.00   325.00 .הלולס היהתש ךרד ךרואל מ"ס 051 רטמ   
      
מ"ס 052 קמוע דע רטוק לכ בויב וק תקמעה     01.57.01.0050

 20,000.00   125.00   160.00 .מ"ס 051 לעמו רטמ   
      
5.2 לעמו 'מ 5.3 קמוע דע בויב וק תקמעה     01.57.01.0060

 19,840.00   160.00   124.00 .רטמ רטמ   
      
ןוקית ללוכ תמייק בויב תחושל תורבחתה     01.57.01.0070

    400.00   200.00     2.00 'פמוק .גוס לכמ החושה דוביעו  
      
םורט ןוטבמ בויב וק לע תרוקיב תחוש     01.57.01.0080
מ"ס 08 רטוקב םיטרפה תינכותב שרדינכ      
ןוט5.21 הסכימ ללוכ מ"ס 521 קמוע דעו      

  2,400.00 2,400.00     1.00 .מ"ס 06 רטוקב 'חי   
      
תינכותב שרדינכ םורט ןוטבמ תרוקיב תחוש     01.57.01.0090
ללוכ 'מ 05.2 קמוע דעו מ"ס 001 רטוקב      

  7,000.00 3,500.00     2.00 .מ"ס 06 רטוקב ןוט 5.21 הסכימ 'חי   
271,920.00 10.75.10 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../101 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     101 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
הנבמה ביבס םימו בויב תויתשת 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

271,920.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 021 רטוקב םורט ןוטבמ תרוקיב תחוש     01.57.01.0100
5.21 הסכמ ללוכ 'מ 5.3 קמוע דע ךא ל"נכ      

 12,000.00 4,000.00     3.00 .מ"ס 06 רטוקב ןוט 'חי   
      
רטוקב תרוקיב תחושל קמוע רטמ 1 תפסות     01.57.01.0110
הסכימ ללוכ 'מ 5.3  קמוע  לעמ מ"ס 021      

  9,800.00 4,900.00     2.00 .מ"ס 06 רטוקב ןוט 5.21 'חי   
      
06 רטוקב ןוט 04 ןוטב הסכימ רובע תפסות     01.57.01.0120

  2,800.00   700.00     4.00 .מ"ס 'חי   
      
שרפהב 6" רטוקב C.V.P תורוניצמ םילפמ     01.57.01.0130

  1,000.00 1,000.00     1.00 רטמ 2 םיקמוע 'חי   
      

 16,100.00    23.00   700.00 8" דע רטוקב בויב יוק תפיטשו יוקינ רטמ  01.57.01.0140
      
קוליסו לדוג לכב בויב יאת תפיטשו יוקנ     01.57.01.0150

 10,410.00   347.00    30.00 תלוספה 'חי   
      
תיפוח תרצות רטיל 0002 חפנב ןמוש דירפמ     01.57.01.0160
תויחנהל םאתהב בויבל רוביחו הנמטה ללוכ      

  3,800.00 3,800.00     1.00 'פמוק ןרציה  
      
בויב וק םוליצ תוברל תוירחאו תוסיו ,תוריש     01.57.01.0170
+  חוד תקפסהו ואדיו תמלצמ תועצמאב      
תכרעמ לכ לע דחוימה טרפמב שרדנכ ,תטלק      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .דקוטואב תודע תוינכות תוברל בויבה  
332,330.00 חותיפב בויב 10.75.10 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ב  ם י מ  י ו ו ק  20.75.10 ק ר פ  ת ת       
      
תודובע אשונ לכ לולכ תרנצה ריחמב :הרעה      
לוחב דופיר ,הריפח/הביצח רמולכ רפעה      
תותשק רובע .אבומ יולימ רמוחב יולימו      
רובע .רטמ 1 לש הדידמ תפסות היהת תויוזו      
אל ב"ויכו םיחפס םימייק םיוקל תורבחתה      
הנגה עצובי תרנצה לכל .תפסות לכ היהת      
תויחנהל םאתהב היזורוק תעינמל תידוטק      
המדאב תרנצל םייח ךרוא תחטבהל ןרציה      
.םינש 7 תוחפל      
      
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../102 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     102 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
הנבמה ביבס םימו בויב תויתשת 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תוינכות ונכוי םימו זוקינ ,בויב תוכרעמ לכל      
    EDAM SA דקוטוא תנכותב וטטרושי רשא.  
תנמ לע עוציבה בלשב ונכוי תוינכותה      
תעינמל הקידבלו עוציבה םצעל םג ושמשיש      
עוצב סדנהמ י"ע ןכוי ל"נה .ןהשלכ תובלצה      
!תויתשתה ריחמב לולכו הסונמו יעוצקימ      
הנומהמ תרנצה תללכנ הז קרפב -הרעה      
הנומל םימה תקפסא .רתאב הנבמה ביבסמו      
יפל  הדובעב ללכנ רשא ינוריעה וקהמ      
.תפסונ הארוה      
      
23/5" ןפוד יבועב הנבמל ץוחמ הדלפ תרנצ     01.57.02.0030
גרא ץוח תפיטע ,טנמצ טלמ יופיצ םע      
ךותירב םירוביחו יתשורח טלפסא ,תיכוכז      
םיחפס ללוכ 6" רטוקב תרנצה.הקשהב      
אלל ךא רוניצה ביבס מ"ס 01 לוחב דופירו      
תפסות דרפינב םלושי םרובע תויוזו תותשק      

 23,520.00   280.00    84.00 .רטוקל םאתהב רטמ 1 רטמ   
      
23/5" ןפוד יבועב הנבמל ץוחמ הדלפ תרנצ     01.57.02.0040
תיכוכז גרא ץוח תפיטע ,טנמצ טלמ יופיצ םע      
.הקשהב ךותירב םירוביחו יתשורח טלפסאו      
לוחב דופירו םיחפס ללוכ 4" רטוקב תרנצה      
תויוזו תותשק אלל ךא רוניצה ביבס מ"ס 01      

  7,480.00   220.00    34.00 .ףסונ רטמ 1 םלושי םרובע רטמ   
      
23/5" ןפוד יבועב הנבמל ץוחמ הדלפ תרנצ     01.57.02.0050
תיכוכז גרא ץוח תפיטע ,טנמצ טלמ יופיצ םע      
ךותירב םירוביחו יתשורח טלפסאו      
םיחפס ללוכ 3" רטוקב תרנצה.הקשהב      
אלל ךא רוניצה ביבס מ"ס 01 לוחב דופירו      

  5,320.00   190.00    28.00 .ףסונ רטמ 1 םלושי םרובע תויוזו תותשק רטמ   
      
23/5" ןפוד יבועב הנבמל ץוחמ הדלפ תרנצ     01.57.02.0060
יתשורח טלפסאו תיכוכז גרא ץוח תפיטע םע      
2" רטוקב תרנצה.הקשהב ךותירב םירוביחו      

  6,380.00   145.00    44.00 .תויוזו תותשק םיחפס ללוכ רטמ   
      
רטוקב םיידגנ םינגוא ללוכ ןגואמ קותינ ףוגמ     01.57.02.0070

  8,000.00   500.00    16.00 "2 'חי   
      
      

 50,700.00 20.75.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../103 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     103 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
הנבמה ביבס םימו בויב תויתשת 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 50,700.00 מהעברה      
      
      
רטוקב םיידגנ םינגוא ללוכ ןגואמ קותינ ףוגמ     01.57.02.0080

  3,900.00   650.00     6.00 "3. 'חי   
      
רטוקב םיידגנ םינגוא ללוכ ןגואמ קותינ ףוגמ     01.57.02.0090

 10,200.00   850.00    12.00 "4. 'חי   
      
רטוקב םיידגנ םינגוא ללוכ ןגואמ קותינ ףוגמ     01.57.02.0100

 10,000.00 1,250.00     8.00 "6. 'חי   
      
רטוק דע דרוקר ללוכ ירודכ רזוח לא םותסש     01.57.02.0110

  1,800.00   300.00     6.00 "2. 'חי   
      
םיידגנ םינגוא ללוכ ןגואמ רזוח לא םותסש     01.57.02.0120

  2,600.00   650.00     4.00 3" רטוקב 'חי   
      

  2,400.00   800.00     3.00 ל"נכ ןגואמ 4" רזוח לא םותסש 'חי  01.57.02.0130
      
םיידגנ םינגוא ללוכ ןגואמ רזוח לא לופכ ח"זמ     01.57.02.0140

 16,600.00 16,600.00     1.00 'פמוק .6" רטוקב  
      
םיידגנ םינגוא ללוכ ןגואמ רזוח לא לופכ ח"זמ     01.57.02.0150

 19,200.00 9,600.00     2.00 'פמוק 4" רטוקב  
      
םיידגנ םינגוא ללוכ ןגואמ רזוח לא םותסש     01.57.02.0160

 23,000.00 11,500.00     2.00 .6" רטוקב 'חי   
      
םע דעימע לש הקפסאה וק לע ישאר ןנסמ     01.57.02.0170

  8,400.00 4,200.00     2.00 6" רטוקב תינדי הפיטש 'חי   
      
םיצחל רטשמל תמאתומ ץחל םוצמיצ תכרעמ     01.57.02.0180
ץחל תרימשל דמרב ךרוצל םאתהב םוקמב      

  3,200.00 3,200.00     1.00 .תוריפסומטא 6 דע רטמ   
      

    500.00   250.00     2.00 .'מטא 6 ל ןווכמ 2" רטוקב ןוחטב םותסש 'חי  01.57.02.0190
      
6 ל ןווכמ 1 2/1" רטוקב ןוחטב םותסש     01.57.02.0200

    200.00   100.00     2.00 .'מטא 'חי   
      

    400.00   100.00     4.00 4/3" רטוקב תשוחנ תגוסגסמ ןג זרב 'חי  01.57.02.0210
      
      
      

153,100.00 20.75.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../104 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     104 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
הנבמה ביבס םימו בויב תויתשת 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

153,100.00 מהעברה      
      
      
ןטק ףסונ הנומ םע 6" בלושמ ישאר םימ דמ     01.57.02.0220
תינכותב שרדינכ םירזיבאה לכ תא ללוכה      
6" וק לע 4" רטוקב בלושמ םימ הנומל טרפה      

 11,500.00 11,500.00     1.00 'פמוק .ימוקמ םימ דיגאת י"ע רשואמ  
      
תכירצ תדידמל דרפנ ןכרצל 4" םימ הנומ     01.57.02.0230

  8,400.00 8,400.00     1.00 'פמוק הייחש תוכרבל םימ  
      
םימ תדידמל דרפנ ןכרצל 3" םימ הנומ     01.57.02.0240

  5,800.00 5,800.00     1.00 'פמוק םימח םימ תנחתל  
      
םירזיבא םע דרפנ ןכרצל 2" רטוקב םימ הנומ     01.57.02.0250

  9,000.00 4,500.00     2.00 'פמוק ימוקמ םימ דיגאת י"ע רשואמו שרדנכ  
      
שרדינכ ףוטפיטו הייקשה תכרעמ שאר     01.57.02.0260

  9,600.00 2,400.00     4.00 'פמוק . תוחפל 2" רטוקב טרפה תינכותב  
      
ףוסיא קובקב ללוכ יטמוטוא ריוא רורחיש זרב     01.57.02.0270

    800.00   200.00     4.00 .תוהובגה תודוקנה לכב הנקתהל 2" רטוקב 'חי   
      
06 תשר ללוכ ירודכ תשוחנ תגוסגסמ ןנסמ     01.57.02.0280

  1,600.00   400.00     4.00 .2" רטוק דע שמ 'חי   
      
קוושמש יפכ 07F60 םגד 6" םינבא תדוכלמ     01.57.02.0290

  2,300.00 2,300.00     1.00 .דמרב י"ע 'חי   
      

  1,200.00    15.00    80.00 תונקתב שרדנכ םימ יווק תפיטש רטמ  01.57.02.0300
      
רחאל םימה תרנצ לכל תוירחאו תוסיו ,תוריש     01.57.02.0310
EDAM SA תוינכות תנכה ללוכ טסטו יוקינ      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .דקוטואב  
207,300.00 חותיפב םימ יווק 20.75.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../105 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     105 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
הנבמה ביבס םימו בויב תויתשת 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ  30.75.10 ק ר פ  ת ת       
ה י נ ח  א ל ל -ח ו ת י פ ב       
      
תודובע אשונ לכ לולכ תרנצה ריחמב :הרעה      
לוחב דופיר ,הריפח/הביצח רמולכ רפעה      
תותשק רובע .אבומ יולימ רמוחב יולימו      
רובע .רטמ 1 לש הדידמ תפסות היהת תויוזו      
אל ב"ויכו םיחפס , םימייק םיוקל תורבחתה      
הנגה עצובי תרנצה לכל .תפסות לכ היהת      
תויחנהל םאתהב היזורוק תעינמל תידוטק      
!תרנצה ריחמב לולכ ל"נה .היזורוק ץעוי      
      
EDAM SA תוינכות ונכוי םימה תכרעמ לכל      
תוינכותה .דקוטוא תנכותב וטטרושי רשא      
םג ושמשיש תנמ לע עוציבה בלשב ונכוי      
תובלצה תעינמל הקידבלו עוציבה םצעל      
יעוצקימ עוצב סדנהמ י"ע ןכוי ל"נה .ןהשלכ      
-הרעה !תויתשתה ריחמב לולכו הסונמו      
ביבסמו הנומהמ תרנצה תללכנ הז קרפב      
. רתאב הנבמה      
      
23/5" ןפוד יבועב הנבמל ץוחמ הדלפ תרנצ     01.57.03.0050
תיכוכז גרא ץוח תפיטע ,טנמצ טלמ יופיצ םע      
.הקשהב ךותירב םירוביחו יתשורח טלפסאו      
לוחב דופירו םיחפס ללוכ 4" רטוקב תרנצה      
תויוזו תותשק אלל ךא רוניצה ביבס מ"ס 01      

119,000.00   280.00   425.00 .דרפינב םלושי םרובא הריפח אללו רטמ   
      
23/5" ןפוד יבועב הנבמל ץוחמ הדלפ תרנצ     01.57.03.0060
תיכוכז גרא ץוח תפיטע ,טנמצ טלמ יופיצ םע      
ךותירב םירוביחו יתשורח טלפסאו      
םיחפס ללוכ 3" רטוקב תרנצה.הקשהב      
אלל ךא רוניצה ביבס מ"ס 01 לוחב דופירו      
םלושי םרובע הריפח אללו תויוזו תותשק      

  7,600.00   190.00    40.00 .דרפינב רטמ   
      
רטוקב םיידגנ םינגוא ללוכ ןגואמ קותינ ףוגמ     01.57.03.0070

  1,300.00   650.00     2.00 "3. 'חי   
      
רטוקב םיידגנ םינגוא ללוכ ןגואמ קותינ ףוגמ     01.57.03.0080

  1,700.00   850.00     2.00 "4. 'חי   
      
רטוקב םיידגנ םינגוא ללוכ ןגואמ קותינ ףוגמ     01.57.03.0090

  2,500.00 1,250.00     2.00 "6. 'חי   
      

132,100.00 30.75.10 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../106 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     106 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
הנבמה ביבס םימו בויב תויתשת 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

132,100.00 מהעברה      
      
      
םיידגנ םינגוא ללוכ ןגואמ רזוח לא םותסש     01.57.03.0100

    680.00   340.00     2.00 2" רטוקב 'חי   
      
םיידגנ םינגוא ללוכ ןגואמ רזוח לא םותסש     01.57.03.0110

  1,300.00   650.00     2.00 .3" רטוקב 'חי   
      
ללוכ ןגואמ 3X2" רטוקב ינוציח הפירש זרב     01.57.03.0120
זרבו ץרוטש ידמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג, 4" ףקז      

  8,700.00 1,450.00     6.00 .4/3" ןג זרב .טלפמוק ןג 'חי   
      
4" רטוקב לופכ שאר ינוציח הפירש זרב     01.57.03.0130
דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג, 4" ףקז ללוכ ןגואמ      

  4,200.00 2,100.00     2.00 . 4/3" ןג זרבו ץרוטש 'חי   
      
3" רטוקב לופכ שאר ינוציח הפירש זרב     01.57.03.0140
ידמצמ ןוגיעל ןוטב שוג 4" ףקז ללוכ ןגואמ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .טלפמוק ןג זרבו ץרוטש 'חי   
      
הפירש יזרב ינש ללוכה ינוציח הקנסה זרב     01.57.03.0150
ידמצמו ןוגיעל שוג,ףקזו רזוח לא םע 3"      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק .רטוק 4" ףקז םע ץרוטש  
      
'מ 03 ךרואב ימוג רוניצ םע שא יוביכל ןולגלג     01.57.03.0160
קנזמ ללוכ בבותסמ עורז םע ףות לע ןקתומ      

  1,600.00   800.00     2.00 1" יוביכ זרבו 4/3" רטוק ססר/ןוליס 'חי   
      
סלגרבייפמ 011/021 תודימב שא יוביכ זגרא     01.57.03.0170
םע ןולגלג 2" דמצמ םע הפירש זרב םיללוכה      
החיתפ זרב .'מ 03 ךרוא 2" רטוק קונרז      
בר הנלסמו 2" רטוק ,המגרפאיד םע הריהמ      

  3,000.00 1,500.00     2.00 .תישומש 'חי   
      

 15,000.00 7,500.00     2.00 'פמוק 4" רטוקב שא יוביכ וק  לופכל ח"זמ 01.57.03.0180
173,080.00 הינח אלל-חותיפב שא יוביכ 30.75.10 כ"הס  
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../107 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     107 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
הנבמה ביבס םימו בויב תויתשת 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ר י ב ע מ ו  ז ו ק י נ ,ל ו ע ת  01.75.10 ק ר פ  ת ת       
ם י מ       
      
תפסות )א(  :זוקינ תורוניצ יפיעסל תורעה      
5.3 לעמ ףסונ קמוע רטמ 5.0 לכ רובע %5      
עלסב הביצח רובע %01 תפסות )ב( .'מ      
םטא םע םימוטא תורוניצה )ג( .ףוצרו השק      
שרדנ םא אלא( )"הבקנ"( ןומעפב הנבומ      
ותנוכתמב 72 ילארשי ןקת יפל, )תרחא      
םילולכ 'מ 5.3 קמוע דע םינופיד . השדחה      
הרקב יאת יפיעסל תורעה . הדיחיה יריחמב      
םיימורט םיאתל סחייתמ ריחמה)א(:הטילקו      
יפל  )91,65,75 םיטרפ( רתאב םיקוצי וא      
יגוס לכל ריחמה )ב(. חקפמה /ןימזמה תעיבק      
ןיממ ב-ב הסכמו הדבכ הרקת ללוכ םיאתה      
    004D. ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאה יריחמ  
תרחא רמאנ םא אלא , ןויזה תא םיללוכ      
      
בויב יווק בצמ יבגל יסדנה ח"וד תנכה     01.57.10.0020
טוטרש ללוכ תומייקה תויתשת רתיו זוקינה,      
תוברל דקוטואב תמייק הדידמ עקר לע      
תחיתפ ללוכ SI SA   תוישת תדידמ תכירע      
L.I. תדידמו  זוקינה תוחוש לוכב םיסכמ      
תקידבו םיעופיש םע תרנצ ירטוק תדידמ,      
הדימעו םינפבמ תרנצה םוליצ י"ע םבצמ      
יחטש לוכב םויה לש םינקתה יפל תושירדב      
ייוק  תוברל תוינחבו םישרגמה רתא      
םיחטשהמ םיעיגמה תוחושהו םיזוקינה      

  8,500.00 8,500.00     1.00 'פמוק . םיכומסה  
      
01 גרד רודירמ גוסמ-CVP -U תורוניצ      
עקרקב םיחנומ   ןקת יפל  ע"ש וא  הקבדהב      
רזוח יולימו לוחב הפטע, הריפח תודובע ללוכ      
      
002 דע רטוקב  ל"נכ CVP   זוקינ תורוניצ     01.57.10.0040

  4,320.00   180.00    24.00 .רטמ 0.2 דע קמועב מ"מ רטמ   
      
מ"מ 052 דע רטוקב CVP זוקינ תורוניצ     01.57.10.0050

  2,205.00   220.50    10.00 'מ 0.2 דע קמועב רטמ   
      
72 י"ת יפל עצובת  ןייוזמ ןוטבמ   תרנצה       
םע רשואמ ע"ש וא M טירקטונגמ םגד 1 גוס      
םיחנומ 3 גרד     "רכזה" לע ינקת םטא      
הביצח/הריפח ללוכ םיעלס אלל הייקנ עקרקב      
.רזוח יולימו לוחב הפיטע      

 15,025.00 01.75.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../108 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     108 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
הנבמה ביבס םימו בויב תויתשת 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 15,025.00 מהעברה      
      
      
מ"מ  513 דע רטוקב ןייוזמ ןוטבמ זוקינ רוניצ     01.57.10.0070

  2,700.00   270.00    10.00 רטמ 2 דע קמועב רטמ   
      
דע רטוקב   ל"נכ ןייוזמ ןוטבמ זוקינ רוניצ     01.57.10.0080

 55,890.00   414.00   135.00 רטמ 5.2 דע   קמועב  מ"מ 004 רטמ   
      
דע רטוקב ל"נכ ןייוזמ ןוטבמ  זוקינ רוניצ     01.57.10.0090

 85,095.00   549.00   155.00 רטמ 5.2 דע קמועבמ מ"מ 005 רטמ   
      
מ"מ 006 דע רטוקב ןייוזמ ןוטבמ זוקינ  רוניצ     01.57.10.0100

 11,745.00   783.00    15.00 .םירטמ 3 דע קמועב 'חי   
      
006  דע רטוקב ןייוזמ ןוטבמ זוקינ וק רוביח     01.57.10.0110

  1,800.00   900.00     2.00 .םייק הרקב אתל מ"מ 'חי   
      
י"ע םייק לבומ / זוקינ רוניצב רבש ןוקית     01.57.10.0120
מ"ס 02 יבועב ןייוזמ ןוטב תרוגח תקיצי      
תוארוה י"פע ,'מ 0.1 לש ילמינימ בחורו      

  1,440.00   720.00     2.00 'פמוק חוקיפה  
      
רוניצל -03ב ןייוזמ ןוטבמ הנגה / הפיטע     01.57.10.0130
תוברל קמוע לכבו והשלכ רטוקב זוקינ      

  9,000.00   900.00    10.00 חקפמה תייחנה וא ןנכתמ טרפ י"פע הריפח ק"מ   
      
טלפסאמ תוינחב תוכרדמו םישיבכ תצירפ     01.57.10.0140
תרזחה תוברל זוקינ וק תחנה רחאל םנוקיתו      

  5,400.00   180.00    30.00 .רטמ 3 קמוע דע ותומדקל בצמה רטמ   
      
םיפצורמ םיליבש תחת םירבעמ תצירפ     01.57.10.0150
םיקמועב מ"ס 06 דע םירטקב זוקינ תרנצל      

  3,780.00   126.00    30.00 רטמ 5.2 דע רטמ   
      
םע תוימורט תוילוחמ תוינבלמ הרקב תוחוש      
ןיממ 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את      
    004D,תוברל םירזיבאה לוכו הכירד יבלש  
רזוח יולימו הריפח      
      
מ"ס 021/051 תודימב ל"נכ  הרקב את     01.57.10.0170
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 051 דע קמועב      

 12,600.00 6,300.00     2.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי   
      
      

204,475.00 01.75.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../109 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     109 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
הנבמה ביבס םימו בויב תויתשת 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

204,475.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 021/051 תודימב ל"נכ הרקב את     01.57.10.0180
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002 דע קמועב      

 13,680.00 6,840.00     2.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי   
      
מ"ס 021/051 תודימב ל"נכ הרקב את     01.57.10.0190
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע קמועב      

 22,680.00 7,560.00     3.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי   
      
מ"ס 021/051 תודימב ל"נכ הרקב את     01.57.10.0200
רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע קמועב      

 15,840.00 7,920.00     2.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי   
      
דע קמועב מ"ס 021/051 תודימב הרקב את     01.57.10.0210
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 053      

 17,280.00 8,640.00     2.00 D400 'חי   
      
דע קמועב מ"ס 051/051 תודימב הרקב את     01.57.10.0220
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052      

 78,750.00 11,250.00     7.00 D400 'חי   
      
תודימב החושה קמועל רטמ 1 תפסות     01.57.10.0230

 10,000.00 1,250.00     8.00 ל"נכ 051/051 'חי   
      
רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ )קי'צנב( דוביע עוציב     01.57.10.0240

  2,700.00 1,350.00     2.00 מ"ס 06 דע רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ אתב 'חי   
      
וק לע ותמקה רובע הרקב את ריחמל תפסות     01.57.10.0250

  3,600.00 1,800.00     2.00 םייק זוקינ 'חי   
      
תקצימ הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     01.57.10.0260
עבורמ וא מ"ס 06 רטוקב 004D ןיממ לזרב      
ןיממ ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע      

  9,900.00   900.00    11.00 D400 'חי   
      
דחא אתמ יליע רגנ ימ תטילקל הסיפת את     01.57.10.0270
08/05 תודימב תרגסמ ללוכ  הדלפ תשר םע      
הפש ןבא ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו מ"ס      

  6,300.00 3,150.00     2.00 052C ןיממ 'חי   
      
08/05 תודימב תותשר םע לופכ הטילק את     01.57.10.0280
ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק לכל מ"ס      

 11,700.00 5,850.00     2.00 052C ןיממ  הפש ןבאו הכבש 'חי   
396,905.00 01.75.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../110 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     110 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
הנבמה ביבס םימו בויב תויתשת 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

396,905.00 מהעברה      
      
      
ע"ש וא "ןדרי" םגד  מ"ס 67X73 זוקינ הכבש     01.57.10.0290
תוברל , )"רטג"( זוקינ תלעת לע הנקתהל      

  2,700.00 1,350.00     2.00 תחא תשרל ריחמה . תרגסמ 'חי   
      
רובע )ןטלוק( הטילק אתל ריחמ תפסות     01.57.10.0300
ריחמה . ע"ש וא  "הפיח" םגד תרגסמו הכבש      

  2,700.00 1,350.00     2.00 תחא תשרל 'חי   
      
רובע )ןטלוק( הטילק אתל ריחמ תפסות     01.57.10.0310

  1,350.00 1,350.00     1.00 םייק אתל ורוביח 'חי   
      
תודימב -02ב ןיוזמ ןוטבמ חטש ןטלוק     01.57.10.0320
'מ 0.2 דע קמועבו מ"ס 051X051 תוימינפ      
לש ןוילעה קלחב תנבלוגמ הדלפ תשר תוברל      

 11,250.00 11,250.00     1.00 הדירי יבלשו אתה 'חי   
      

    450.00    45.00    10.00 מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ר"מ  01.57.10.0330
      
-02ב גוסמ ןייוזמ ןוטבמ םיילוש זוקינל שלגמ     01.57.10.0340

    450.00   900.00     0.50 והשלכ יבועב רתאב קוצי ק"מ   
      
האיציו הסינכ ינקתמ ,לועיתל םילבומ     01.57.10.0350
תוברל -03ב ןייוזמ ןוטבמ םימ יריבעמל      
םוטיא , תוניפ םוטיק , הזר ןוטב , הריפח      

    675.00 1,350.00     0.50 יוסכו ק"מ   
      
לוחליח / הגיפס חודיק מללוכ הטילק את     01.57.10.0360
םע  רטמ 51 קמוע דעו מ"ס 06 רטוקב      
יולימ תוברל   תוימורט תוררוחמ ןוטב תוילוח      
הסכמו ירושרש רוניצ ,ינכטואיג דב ,סג ץצח      

 15,000.00 7,500.00     2.00 טרפב שרדנכ טלפמוק ,הדלפ תקצימ תשרמ 'חי   
      
העירי םע 6" רטוקב ירושרש רוניצ     01.57.10.0370
ימ זוקינל ר"מל 'רג 003 הגורא אל תינכטואיג      
הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ 'דכו םוהת      

  9,180.00    76.50   120.00 חקפמה תוארוהו ןרציה טרפמ יפל ר"מ   
      

 18,630.00    40.50   460.00 מ"ס 06 דע רטוקב זוקינ יוק תפיטשו יוקינ רטמ  01.57.10.0380
      
לכב הטילק ייאתו זוקינ יאת תפיטשו יוקנ     01.57.10.0390

  3,960.00   180.00    22.00 תלוספה קוליסו לדוג 'חי   
      

463,250.00 01.75.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../111 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     111 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
הנבמה ביבס םימו בויב תויתשת 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

463,250.00 מהעברה      
      
      
ואדיו תמלצמ תועצמאב  זוקינ יוק םוליצ     01.57.10.0400
טרפמב  שרדנכ ,תטלק םע  חוד תנכהו      

  4,140.00     9.00   460.00 .דחוימה רטמ   
467,390.00 םימ יריבעמו זוקינ,לועת 01.75.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,180,100.00 הנבמה ביבס םימו בויב תויתשת 75.10 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../112 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     112 7Vבקעי ראב ירטנאק

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ
99 99 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

99 99.10 ק ר פ       
      

 64,800.00    80.00   810.00 הייקשה בצקה ר"מ  01.99.0005
      
ט"קמ אכירא םחש לש יטנאש לספס ןג טוהיר     01.99.0006

 13,284.00 6,642.00     2.00 1155 'חי   
      
תנעשמ םע אכירא םחש לש יטנאש לספס     01.99.0007

  8,490.00 8,490.00     1.00 6511 ט"קמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 86,574.00 99 99.10 כ"הס  
19,563,689.00 א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../113 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     113 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
רפע תודובעו םיללכ םיאנת 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע ו  ם י ל ל כ  ם י א נ ת  10.20 ק ר פ       
      
ם י ל ל כ  ם י א נ ת  10.10.20 ק ר פ  ת ת       
      
. בקעי ראבב   וניה טקיורפה      
      
עוצב הדיחיה יריחמ ןובשחב תחקל ןלבקה לע      
תולבגה םע תופיפצב סלכואמ רוזאב הדובעה      
םינבמל תודימצב הניה הדובעה . העונת      
תוליעפ ןמזב עוצב תורשפא ןכתת. םימייק      
רוזא לכ תא רדגל ןלבקה לעו   ירטנאקה      
ןימזמה תויחנה י"פע םישדח םיחפב  ותדובע      
. הרהזא יטלש ןומיסו םירעש תוברל      
      
ומויב םוי ידמ םוקמב תלוספה תא הנפי ןלבקה      
דרפנ יתלב קלח וניה  תלוספה יוניפ .      
. דרפנב ךכ לע םלושי אלו ןלבקה תודובעמ      
י"ע השרומ הכיפש רתאל עצובי תלוספה יוניפ      
טלחומ ןויקינ לע רומשל ןלבקה לע . תויושרה      
. םיירובצה םירוזאה לכב      
      
.  הנדמואב ןניה תויומכה בתכב תויומכה      
      
עוצבו העונתה ירדסה לכ תא םאתל ןלבקה לע      
תואצוהב ל"נה לילכהלו   תויושרה לומ      
.דרפנב ל"נה לע םלושי אל , ותדובע      
      
יארחאה ךמסומ הדובע להנמ יתורש      
לכלו  עוצבה תפוקת ךרוא לכל .תוחיטבל      
הדובעה להנמ תורדעה. ימויה עוצבה ךשמ      
לש תידיימ הקספהל םורגת איהש הביס לכמ      
. ןלבקה ןובשח לעו רתאב תודובעה      

םיללכ םיאנת 10.10.20 כ"הס            
      
ה ר י פ ח  30.10.20 ק ר פ  ת ת       
      
/ו הריפחל הנווכה הריפח ןיוצמ ובש םוקמ לכב      
. הביצח וא      
      
הדובעה ריחמב לולכ רפעו הריפח יפדוע יוניפ      
. םולשת תפסות אללו      
      
רזוח יולימ תוללוכ הביצח / הריפחה 'בע      
. קודיה תוברל מ"ס 02 לש  תובכשב      
      

30.10.20 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../114 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     114 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
רפע תודובעו םיללכ םיאנת 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודובע יפיעסל עוציב תויומכ רושיא ךרוצל      
ןיכהל ןלבקה לע )הריפח וא/ו יולימ( רפע      
.עוציבה ירחאו ינפל תיבצמ הפמ תינכות      
ורשואיו ךמסומ דדומ י"ע ונכוי תוינכותה      
דדומ תינכות תמייק םהב םירקמב .ותמיתחב      
וז תינכות שמשת הדובעה עוציב םדוק תיבצמ      
יכ ררבתי םהב םירקמב טעמל( בושיחל סיסבכ      
.)הדובעה תליחת םדוק חטשב םייוניש ושענ      
תלוכתמ  קלח ןניה הדידמה תוינכות תנכה      
.ןרובע םלושי אלו םיריחמה      
      
תלוספ קוליס ללוכ מ"ס 52 קמועל חטש ףושיח     02.01.03.0020

 18,000.00    15.00 1,200.00 .ו"כו  טלפסא , םיצע, היחמצ, היבשע ללוכהו , ר"מ   
      
תונוש תודימב  הריפח     02.01.03.0250

115,500.00    55.00 2,100.00 . ק"מ   
      

  2,550.00    85.00    30.00 ו"כו דוסי תורוק , תורובל הריפח ק"מ  02.01.03.0260
136,050.00 הריפח 30.10.20 כ"הס  

      
א ב ו מ  י ו ל י מ  40.10.20 ק ר פ  ת ת       
      
לש    תובכש יולימ  תוברל א גוס אבומ יולימ      02.01.04.0010
%89 לש תופיפצ תמרל   קודיהו  מ"ס 02      

 37,500.00    75.00   500.00 והשא .דומ ק"מ   
      

  3,000.00     6.00   500.00 . ימוקמ רפע יולימ לש רקובמ קודיה ק"מ  02.01.04.0230
      
שבכמ ירבעמ 8 י"ע    תיתש לש רקובמ קודיה     02.01.04.0250

 12,500.00    10.00 1,250.00 . ר"מ   
 53,000.00 אבומ יולימ 40.10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

189,050.00 רפע תודובעו םיללכ םיאנת 10.20 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../115 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     115 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.20 ק ר פ       
      
ד ו ס י  ת ו ר ו ק ו  ת ו ד ו ס י  10.20.20 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 03-02 בחורב 03-ב  דוסי  תורוק     02.02.01.0020

  7,200.00   900.00     8.00 םינוש םיהבגבו ק"מ   
      
מ"ס05-06 בחורב 03-ב  דוסי  תורוק     02.02.01.0030

  6,800.00   850.00     8.00 םינוש םיהבגבו ק"מ   
      
תורוקל עצמכ  מ"ס 02 הבוגב דיבילופ   יזגרא      02.02.01.0052

  9,900.00    55.00   180.00 מ"ס02- 03 בחורב דוסי רטמ   
      
תורוקל עצמכ  מ"ס 02 הבוגב דיבילופ   יזגרא      02.02.01.0055

  3,250.00    65.00    50.00 מ"ס06  -05-בחורב דוסי רטמ   
      

  8,000.00   800.00    10.00 .03-ב סנולכ ישארו  דוסי ינודומע ק"מ  02.02.01.0075
 35,150.00 דוסי תורוקו תודוסי 10.20.20 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  20.20.20 ק ר פ  ת ת       
      

 61,050.00    55.00 1,110.00 מ"ס 02 הבוגב דיבילופ  יזגרא ר"מ  02.02.02.0010
      
ג"ע הלופכ מ"מ 3.0 יבועב   ןליטאילופ תעירי     02.02.02.0020

  9,400.00     8.00 1,175.00 .  עצמ ר"מ   
      

 35,250.00    30.00 1,175.00 . הפצרל עצמכ  מ"ס5 יבועב הזר ןוטב ר"מ  02.02.02.0025
      
לע םיקוצי 03-ב מ"ס02  יבועב ןוטב יפצרמ     02.02.02.0045

107,250.00   195.00   550.00 .עצמ ר"מ   
      
לע םיקוצי 03-ב מ"ס03  יבועב ןוטב יפצרמ     02.02.02.0060

178,125.00   285.00   625.00 .עצמ ר"מ   
      
04/05/05  כ םינפ תודימב     זוקינ רוב      02.02.02.0080

  1,600.00   800.00     2.00 03-ב  מ"ס 'חי   
392,675.00 תופצרו םיפצרמ 20.20.20 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  30.20.20 ק ר פ  ת ת       
      

350,000.00 1,400.00   250.00 .מ"ס 52-02  יבועב  03 -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.02.03.0015
      

 57,150.00 1,270.00    45.00 .מ"ס53-03  יבועב  03 -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.02.03.0020
      

407,150.00 30.20.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../116 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     116 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

407,150.00 מהעברה      
      
      

 15,000.00 1,500.00    10.00 . 03-ב תונוש תודימב םידומע ק"מ  02.02.03.0040
      
שדח חפ    תינבתב םיקוצי  םילוגע םידומע     02.02.03.0050
תונוש תודימב   לכירדאה י"פע    ץוריח םע      

 36,000.00 2,000.00    18.00 . 03-ב ק"מ   
458,150.00 םידומעו תוריק 30.20.20 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ  ,ת ו ר ו ק  40.20.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ו ג ח ו       
      
03ב    תויולת, ,תונותחת ,תונוילע תורוק     02.02.04.0020
עופשב עוצב תוברל   תונוש    תודימב      
תודימב םוטיא תודובעל ערג עוצב תוברל.      
תוינבתב ףושחו קלח ןוטב רמג תוברל. תונוש      

250,000.00 1,250.00   200.00 . חפ ק"מ   
      
מ"ס 07/08 כ ץוח תודימב ןוטב   תלעת      02.02.04.0130
תודימב  םיעופשב הלעת   עוצב תוברל      
רמג תוברל .03 -ב תונוש תודימב  מ"ס 54/52      

 90,000.00 1,500.00    60.00 . תולעתב ףושחו קלח ןוטב ק"מ   
      
םיעופשב הלעת   עוצב תוברל ןוטב   תלעת      02.02.04.0150
.03 -ב תונוש תודימב  מ"ס 54/31  תודימב      

 37,500.00 1,500.00    25.00 . תולעתב ףושחו קלח ןוטב רמג תוברל ק"מ   
377,500.00 תורוגחו תוקעמ ,תורוק 40.20.20 כ"הס  

      
ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  50.20.20 ק ר פ  ת ת       
      

  8,550.00   285.00    30.00 .מ"ס 02 יבועב 03 -ב ןוטב תורקת ר"מ  02.02.05.0010
      

 78,200.00   340.00   230.00 .מ"ס 52 יבועב 03 -ב ןוטב תורקת ר"מ  02.02.05.0020
      

180,000.00   360.00   500.00 .מ"ס 03 יבועב 03 -ב ןוטב תורקת ר"מ  02.02.05.0028
266,750.00 תוגגו תורקת 50.20.20 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י   60.20.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל תוכרעמל תונוש תודימב םינוש תודוסי     02.02.06.0070

  4,437.00 1,479.00     3.00 . ףצוזיא ק"מ   
      
      

  4,437.00 60.20.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../117 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     117 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,437.00 מהעברה      
      
      
תריגס תוברל מ"ס 01 יבועב ןוטב תוהבגה     02.02.06.0080

    640.00    64.00    10.00 .  תוכרעמ יריפ ר"מ   
      
םיפיעסל ( 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב תפסות     02.02.06.0132

  2,500.00    50.00    50.00 )04-ב םהב ןייוצמ אלש ק"מ   
      
עוצבה . םינוש םייבועב םיעפושמ םיחטשמ     02.02.06.0162
תוריקב םיחטשמה ןוגיע + ריקב תותס   ללוכ      

 16,500.00 1,100.00    15.00 . סדנהמה יטרפ י"פע ק"מ   
      

  5,200.00    65.00    80.00 תונוש תודימב תוגרדמל ןוטב   ישלושמ רטמ  02.02.06.0172
 29,277.00 תונושו םייניב תוקיצי  60.20.20 כ"הס  

      
ן ו י ז  ת ד ל פ   70.20.20 ק ר פ  ת ת       
      

315,000.00 4,500.00    70.00 .ןוטב ןויזל םילוגע /םיעלוצמ הדלפ תוטומ ןוט  02.02.07.0020
      

336,000.00 4,800.00    70.00 .ןוטב ןויזל תוכתורמ הדלפ תותשר ןוט  02.02.07.0030
651,000.00 ןויז תדלפ  70.20.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,210,502.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.20 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../118 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     118 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
הינב תודובע 40 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40.20 ק ר פ       
      
ם י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  10.40.20 ק ר פ  ת ת       
      
תויכנא ןוטב תורוגח תוללוכ הינבה תודובע      
לכו ןהבש ןויזה לזרב תוברל תויקפואו      
. תוריקל םירוביחה      
      

 33,750.00   135.00   250.00 .מ"ס 01 יבוע  ןוטב יקולבב הינב ר"מ  02.04.01.0010
      

  5,950.00   170.00    35.00 .מ"ס 02 יבוע  ןוטב יקולבב הינב ר"מ  02.04.01.0020
 39,700.00 םיקולבב הינב 10.40.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 39,700.00 הינב תודובע 40.20 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../119 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     119 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.20 ק ר פ       
      
ת ו ע י ר י ב  ת ו ג ג  ם ו ט י א  31.50.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ל ל כ ו ש מ  ת ו י נ מ ו ט י ב       
      
תועירי לש תובכש 2-ב םיחוטש תוגג םוטיא     02.05.13.0050
רמילופב תוחבשומ תוירמוטסלא תוינמוטיב      
    SBS, זפילופ" גוסמ ,מ"מ 4 יבועב R4" וא  
"ןבל R4 סקלפריפס" וא "R4 םוגמוטיב"      
דבל ןוירש םע ,ע"ש וא "R4 הבונארשי"וא      
הבכשב תועיריה .לוחמ ןוילע יופיצו רטסאילופ      
ללוכ  עוצבה , תיתשתל תומחלומ הנותחתה      
ןבל טגרגא, םידא םוסחמ תעיריו רמיירפ      

 52,250.00   110.00   475.00 .הנוילעה םוטיאה תעיריב עבטומ ר"מ   
      
ןוטב תקלור   ללוכה  תוקלור םוטיא     02.05.13.0060
תועוצר לש תובכש 2-ב מ"ס 6/6 תודימב      
תוירמוטסלפ תוינמוטיב תועירימ יופיח/קוזיח      
םע ,מ"מ 4 יבועב ,PPA רמילופב תוחבשומ      
קוזיח תעוצר .רטסאילופ דבל ןוירש      
תועוצרו לוח יופיצ םע מ"ס 03 בחורבהנותחת      
יופיצ םע מ"ס 54 בחורב תונוילע יופיח      
העיריה קוזיחו  ינמוטיב רמיירפ תוברל .טגרגא      

  5,625.00    45.00   125.00 קיטסמ +  םוינימולא ליפורפ םע  רטמ   
      
עצוממבו םינוש םייבועב 04/0021      לקטב     02.05.13.0070

 47,500.00   100.00   475.00 יקפוא לטהב הדידמ   מ"ס 02 לש ר"מ   
      
לטהב הדידמ  מ"ס 5 לש יבועב    ןוטב הדמ     02.05.13.0080

 26,125.00    55.00   475.00 יקפוא ר"מ   
131,500.00 תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא 31.50.20 כ"הס  
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../120 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     120 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ב מ  ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  32.50.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו י נ מ ו ט י ב  ת ו ע י ר י ב  ם י פ ת ר מ  ת ו פ צ ר ו       
ת ו ל ל כ ו ש מ       
      
תועירי   תובכש  לש2ב הזר ןוטב םוטיא     02.05.23.0010
רמילופב תוחבשומ תוירמוטסלא תוינמוטיב      
    SBS גוסמ R , זפילופ" תמגודכ R5 וא "לוח  
R5 סקלפריפס" וא "רוחש R5 םוגמוטיב"      
ע"ש וא "רוחש R5 הבונארשי" וא "רוחש      
ינמוטיב  רמיירפ ג"ע תומחלומה ,מ"מ 5 יבועב      
הלעמלמ טירק דנוב תחירמו "SG-474" גוסמ      
םוטיאה ץעוי יטרפמ י"פע טלפמוק   לכה      
אלו ריחמב תולולכה  ו"כו תוקלור תוברל      

 74,025.00    63.00 1,175.00 . תודדמנ ר"מ   
 74,025.00 תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב םיפתרמ תופצרו םינבמ תופצר םוטיא 32.50.20 כ"הס  

      
ת ז ת ה   ת ו ר י ק  ם ו ט י א  43.50.20 ק ר פ  ת ת       
ן ר פ י מ כ       
      
תוברל  יירפס  םוגיטסמ תזתהב תוריק םוטיא     02.05.34.0040
הנגה  תוטלפ תקבדהו ינמוטיב רמיירפ      

 18,000.00   100.00   180.00 מ"ס5 יבועב F-03 ףצקומ ןריטסילופמ ר"מ   
 18,000.00 ןרפימכ תזתה  תוריק םוטיא 43.50.20 כ"הס  

      
י ו פ י ח  ם ע  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  53.50.20 ק ר פ  ת ת       
    HPL   
      
יטנמצ יופיצב LPH  רמג םע תוריק םוטיא     02.05.35.0022
תזתה רמגו יירפס םוגיטסמ םוגיטסמ רמיירפ+      

 72,250.00    85.00   850.00 .   מ"ס 3 יבועב ףצקומ ןטירואילופ ר"מ   
 72,250.00 LPH   יופיח םע תוריק םוטיא 53.50.20 כ"הס  

      
י ר פ ת  ם ו ט י א  36.50.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו פ צ ר ב  ה ק י צ י  ת ו ק ס פ ה ו  ת ו ט ש פ ת ה       
ם י י ע ק ר ק -ת ת  ת ו ר י ק ו       
      
S LLEWS" גוסמ ןתירואילופמ ימיכ םימ רצע     02.05.63.0035
    AKIS" ךתחב ,הקיצי תקספה םוטיאל ע"ש וא  

 15,000.00   100.00   150.00 מ"מ 01/02 רטמ   
 15,000.00 םייעקרק-תת תוריקו תופצרב הקיצי תוקספהו תוטשפתה ירפת םוטיא 36.50.20 כ"הס  
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../121 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     121 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ט ס ו ק א ו  י מ ר ת  ד ו ד י ב  07.50.20 ק ר פ  ת ת       
      
5 יבוע ןפודנור חול םע תוגגל ימרת דודיב     02.05.70.0080

 19,000.00    40.00   475.00 מ"ס ר"מ   
 19,000.00 יטסוקאו ימרת דודיב 07.50.20 כ"הס  

      
ת ר נ צ  י ר ב ע מ  ם ו ט י א   27.50.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר י ק  ו א   ג ג ב       
      
ןוטב   תקיצי םיללוכה תרנצ ירבעמ םוטיא     02.05.72.0001
, םיטרפה י"פע םוטיאו תרנצה רבעמ ביבס      

  2,500.00   250.00    10.00 . תונטק תוברל תונוש תודימב ר"מ   
  2,500.00 תוריק וא  גגב תרנצ ירבעמ םוטיא  27.50.20 כ"הס  

      
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  08.50.20 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב ןוטב תקיצי תוברל שא ירבעמ םוטיא      02.05.80.0010

  2,550.00   255.00    10.00 . םיצוקו ןויז לזרב  תוברל . מ"ס 51 לש ר"מ   
      
, ר"מ 2.0 דע םיחתפב  שא ירבעמ םוטיא     02.05.80.0020
יבחרמ לקשמב םיעלס רמצ ללוכ םוטיאה      
05-747B גוסמ 2" יבועב ק"מ / ג"ק 061      
תוקידבב דמוע  ERIFILLUN 'בח תרצות      
    674SB ףקיהב קיטסמ תוברל תועש 2ל  

  1,700.00   170.00    10.00 . תולעתה 'חי   
      
תרושקת ו/וא למשח תורוניצל םירבעמ םוטיא     02.05.80.0210
יבועב "שאירגא" ללוכה שא תוטשפתה דגנ      
טלפמוק . החנהל תשר תוברל מ"ס 01 לש      

  2,980.00   298.00    10.00 .ר"מל ר"מ   
  7,230.00 שא ירבעמ םוטיא 08.50.20 כ"הס  

      
ת ו כ י ר ב  ם ו ט י א   09.50.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוריקו     הפצר ימינפ  הכירב םוטיא      02.05.90.0010
םע   הקלחה ללוכ עוצבה 701  פוט הקיס םע      
תודימב תויפקה ןוטב תוקלור + ןוטב הדמ      

 40,500.00    90.00   450.00 מ"ס 4/4 ר"מ   
      
      
      
      
      
      

 40,500.00 09.50.20 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../122 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     122 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 40,500.00 מהעברה      
      
      
תוריקו     הפצר ימינפ   השילג תלעת םוטיא      02.05.90.0020
םע   הקלחה ללוכ עוצבה 701  פוט הקיס םע      
תודימב תויפקה ןוטב תוקלור + ןוטב הדמ      

  8,100.00    90.00    90.00 מ"ס 4/4 רטמ   
 48,600.00 תוכירב םוטיא  09.50.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

388,105.00 םוטיא תודובע 50.20 כ"הס  
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../123 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     123 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60.20 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  10.60.20 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 222/011 תודימב םיכנ יתוריש תלד     02.06.01.0010

  4,500.00 4,500.00     1.00 2-נ טירפ י"פע מ"בלפ ףוקשמ תוברל 'חי   
      
מ"ס 222/021 תודימב םיכנ יתוריש ץע תלד     02.06.01.0015

  4,500.00 4,500.00     1.00 2*-נ טירפ י"פע מ"בלפ ףוקשמ תוברל 'חי   
      
תוברל מ"ס 222/011 תודימב תיפנכ דח תלד     02.06.01.0020

  8,000.00 4,000.00     2.00 4-נ טירפ י"פע מ"בלפ ףוקשמ 'חי   
      
מ"ס 222/08 תודימב תיפנכ דח תלד     02.06.01.0030

 15,000.00 3,750.00     4.00 8-נ טירפ י"פע מ"בלפ ףוקשמ תוברל 'חי   
      

 12,000.00 12,000.00     1.00 01**-נ טירפ י"פע קפלד 'חי  02.06.01.0040
      

  5,500.00   500.00    11.00 11-נ טירפ י"פע תוחלקמב לספס רטמ  02.06.01.0050
 49,500.00 תורגנ תודובע 10.60.20 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  20.60.20 ק ר פ  ת ת       
      
08/021 תודימב ןוזיא רובל הטסורינ חפ תלד     02.06.02.0010

  6,000.00 2,000.00     3.00 1-מ טירפ י"פע מ"ס 'חי   
      
הדירי םלוס תוגוז 3     02.06.02.0020
י"פע ןוזיא רובל ???סאלגרביפ/הטסורינמ      

 10,500.00 3,500.00     3.00 2-מ טירפ 'חי   
      
י"פע מ"ס 052/041 תודימב תיפנכ וד שא תלד     02.06.02.0030

  8,500.00 8,500.00     1.00 3-מ טירפ 'חי   
      
052/052 תודימב תיפנכ וד הפפר+חפ תלד     02.06.02.0040

  7,000.00 7,000.00     1.00 4-מ י"פע מ"ס 'חי   
      
07/052 תודימב ןשע רורחש הפפר סירת     02.06.02.0045

  2,000.00 2,000.00     1.00 4*-מ י"פע מ"ס 'חי   
      
י"פע מ"ס 022/011 תודימב הפפר+חפ תלד     02.06.02.0050

  5,400.00 2,700.00     2.00 5-מ 'חי   
      
טירפ י"פע תונוכמ רדח זוקינ תלעתל הסכמ     02.06.02.0060

 17,850.00   850.00    21.00 6-מ רטמ   
      

 57,250.00 20.60.20 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../124 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     124 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 57,250.00 מהעברה      
      
      

            650.00 7-מ טירפ י"פע תוריש תוגרדמל הקעמ רטמ          02.06.02.0070
      

            175.00 7*-מ טירפ י"פע תוריש תוגרדמל די זחאמ רטמ          02.06.02.0080
      
י"פע מ"ס 222/531 תודימב טולימ שא תלד     02.06.02.0110

  6,500.00 6,500.00     1.00 21-מ טירפ 'חי   
      
טירפ י"פע מ"ס 222/531 תודימב חפ תלד     02.06.02.0111

  7,000.00 3,500.00     2.00 21*-מ 'חי   
      
טירפ י"פע יאנכט םלוס תוגרדמ     02.06.02.0113

          1,000.00 21**-מ רטמ           
      

  1,300.00   650.00     2.00 91*-מ טירפ י"פע םיכנל הזיחא הקעמ 'חי  02.06.02.0130
      

 10,450.00   950.00    11.00 22-מ טירפ י"פע זוקינ תלעת רטמ  02.06.02.0150
      
טירפ י"פע מ"ס 022/501 תודימב שא תלד     02.06.02.0160

  6,000.00 6,000.00     1.00 32-מ 'חי   
      
טירפ י"פע מ"ס 042/501 תודימב שא תלד     02.06.02.0165

  6,500.00 6,500.00     1.00 32*-מ 'חי   
      
טירפ י"פע מ"ס 022/011 תודימב שא תלד     02.06.02.0170

 19,500.00 6,500.00     3.00 42-מ 'חי   
      
י"פע מ"ס 533/561 תודימב הפפר+חפ תלד     02.06.02.0180

  8,000.00 8,000.00     1.00 52-מ 'חי   
      
תודימב העובצו תנבלוגמ הפפר     02.06.02.0190

 27,000.00 27,000.00     1.00 52*-מ טירפ י"פע מ"ס561/592+521/2271 'חי   
      
י"פע מ"ס 533/053 תודימב הפפר+חפ תלד     02.06.02.0200

 12,500.00 12,500.00     1.00 62-מ 'חי   
      
טירפ י"פע מ"ס 022/09 תדימב שא תלד     02.06.02.0210

  4,500.00 4,500.00     1.00 62*-מ 'חי   
      
טירפ י"פע מ"ס 042/09 תדימב שא תלד     02.06.02.0215

  5,000.00 5,000.00     1.00 62**-מ 'חי   
      
      

171,500.00 20.60.20 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../125 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     125 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

171,500.00 מהעברה      
      
      
םגד לוסורינ תמגודכ הכירבהמ האיצי ןוביבס     02.06.02.0220

                      3.00 72-מ טירפ י"פע ע"ש וא 4502 'חי   
      
תמגודכ ןרע שפשפ םגד יפנכ דח תכתמ רעש     02.06.02.0230

                      1.00 82-מ טירפ י"פע ע"ש וא שעת רוא 'חי   
      

 13,500.00 4,500.00     3.00 92-מ טירפ י"פע םיכנ רעש 'חי  02.06.02.0240
      
םגד לוסורינ תמגודכ הכירבל הסינכ ןוביבס     02.06.02.0250

                      3.00 03-מ טירפ י"פע ע"ש וא 0502 'חי   
      

  5,000.00 2,500.00     2.00 13-מ טירפ י"פע הטסורינמ הצחר ןקתמ 'חי  02.06.02.0260
      
י"פע מ"ס 021 הבוג תיכוכז בולישב לק הקעמ     02.06.02.0270

 33,350.00 1,450.00    23.00 23-מ טירפ רטמ   
      
י"פע מ"ס 061 הבוג תיכוכז בולישב לק הקעמ     02.06.02.0280

 39,600.00 1,800.00    22.00 *23-מ טירפ רטמ   
      
רוא 5001 טקמ הרדג םגד הכבס רדג     02.06.02.0290

 28,350.00   450.00    63.00 **23-מ טירפ י"פע ע"ש וא ש"עת רטמ   
      
וא שעת רוא תמגודכ ןרע םגד תידסומ רדג     02.06.02.0300

 60,500.00   550.00   110.00 33-מ טירפ י"פע ע"ש רטמ   
      

                      3.00 53-מ טירפ י"פע )גוז( הכירבל הדירי םלוס 'חי  02.06.02.0310
      

                      1.00 63-מ טירפ י"פע )גוז( הכירבל הדירי הקעמ 'חי  02.06.02.0320
      

                      8.00 73-מ טירפ י"פע םילולסמל הרישק וו 'חי  02.06.02.0330
      

                      4.00 83-מ טירפ י"פע תישאר הכירבל הקרוה את 'חי  02.06.02.0340
      

                      1.00 93-מ טירפ י"פע םיכנל הדרוה ןקתמ 'חי  02.06.02.0360
      
טירפ י"פע תוטועפ תכירבל הדירי הקעמ     02.06.02.0370

                      6.00 04-מ רטמ   
      
0402 לוסורינ תמגודכ םיקומע םימ טלש     02.06.02.0380

                      2.00 14-מ טירפ י"פעע"ש וא 'חי   
      
      

351,800.00 20.60.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../126 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     126 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

351,800.00 מהעברה      
      
      
י"פע מ"ס 021/001 תודימב טנרדיה ןורא     02.06.02.0390

  1,800.00   900.00     2.00 24-מ טירפ 'חי   
      
י"פע מ"ס 021/501 תודימב טנרדיה ןורא     02.06.02.0400

  1,900.00   950.00     2.00 *24-מ טירפ 'חי   
      
מ"ס 022/051 תודימב למשח ןוראל חפ תלד     02.06.02.0410

  2,500.00 2,500.00     1.00 74-מ טירפ י"פע 'חי   
      
מ"ס 061 הבוג העובצו תנבלוגמ תכתמ תפפר     02.06.02.0420

 17,600.00 1,600.00    11.00 25-מ טירפ י"פע רטמ   
      
022/063 תודימב תוכרעמ ןוראל חפ תותלד     02.06.02.0430

  6,000.00 6,000.00     1.00 35-מ טירפ י"פע מ"ס 'חי   
      
ןרע םגד יפנכ וד מ"ס 022 בחורב טולימ רעש     02.06.02.0440
"עש וא ש"עת רוא תמגודכ הלהב תוידי ללוכ      

  5,500.00 5,500.00     1.00 55-מ טירפ י"פע 'חי   
      
םוטנלפל השיג חתפל הטסורינמ הסכמ     02.06.02.0450

  2,000.00 2,000.00     1.00 65-מ טירפ י"פע מ"ס 19/19 תודימב 'חי   
      
תוברל השיגנ תחלקמו םיתוריש אתל דויצ     02.06.02.0460
י,פע םיוולנה םירזיבאה לכו 2 סופיטמ הטמ      

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק 75-מ טירפ  
      
םירזיבאה לכ תוברל שיגנ םיתוריש אתל דויצ     02.06.02.0470

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק 85-מ טירפ י,פע םיוולנה  
395,900.00 תורגסמ תודובע 20.60.20 כ"הס  

      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  30.60.20 ק ר פ  ת ת       
      
לש םויניטלפ תרדס תוציחמו תוחלקמ תותלד     02.06.03.0010

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק 2-תמ טירפ י"פע ע"ש וא לנמ  
      
מ"מ 031 החור "וטקנוק" תרדסמ זוקינ תלעת     02.06.03.0030

                    110.00 5-תמ טירפ י"פע תשר + רטמ   
      

                      2.00 6-תמ טירפ י"פע לפקתמ הלתחה ןקתמ 'חי  02.06.03.0040
      

                      3.00 9-תמ טירפ י"פע תודסומל רלוק רק ימ 'חי  02.06.03.0070
      

  7,000.00 30.60.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../127 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     127 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,000.00 מהעברה      
      
      

                      2.00 01-תמ טירפ י"פע םיידי שביימ 'חי  02.06.03.0080
      

                      2.00 11-תמ טירפ י"פע ילמשח רעיש שביימ 'חי  02.06.03.0090
      

                      5.00 21-תמ טירפ י"פע הטסורינמ הינובס 'חי  02.06.03.0100
      

                      3.00 31-תמ טירפ י"פע םיידי זוגינל ןקתמ 'חי  02.06.03.0110
      

                      2.00 41-תמ טירפ י"פע םי ידגב שביימ 'חי  02.06.03.0120
      
טירפ י"פע מ"ס 001/06 תודימב הארמ     02.06.03.0130

  2,500.00   500.00     5.00 51-תמ 'חי   
  9,500.00 םישעותמ םיטנמלא 30.60.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

454,900.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60.20 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../128 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     128 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80.20 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  10.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת יפל 6" רטוקב חישק יטסלפ למשח רוניצ     02.08.01.0010
)מ"מ  8 רטוק רוזש ןוליינ( הכישמ טוח םע י"חח      
תדדמנה םילבכ תמלוס לע וא הריפחב חנומ      

 17,550.00   135.00   130.00 .דרפנב רטמ   
      

  1,500.00    60.00    25.00 .4" רטוקב ךא  ל"נכ יטסלפ רוניצ רטמ  02.08.01.0020
      
02 רטוקב )וילאמ הבכ( נ"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ     02.08.01.0050
הרקת יללחב וא הנבמה תוקיציב ןקתומ מ"מ      
הפצר ללחב וא הפצרה יולימב וא תכמנומ      

    800.00     8.00   100.00 .הלופכ רטמ   
      

  1,800.00    12.00   150.00 .מ"מ 52 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  02.08.01.0060
      

  1,500.00    15.00   100.00 .מ"מ 23 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  02.08.01.0070
      

  1,500.00    20.00    75.00 .מ"מ 83 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  02.08.01.0080
      

  1,725.00    23.00    75.00 .מ"מ 84 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  02.08.01.0090
      
תודימב עקרקב הלעת תביצח וא/ו תריפח     02.08.01.0100
    001X06 ללוכ תרושקת וא למשח רובע מ"ס  
,תימוקמ יולימ תמדאב יולימ לוחב יוסיכו דופיר      
םודא וא )למשח( בוהצ הרהזא טרסב ןומיס      

  2,400.00    60.00    40.00 .חקפמה ןוצר תועיבשל יפוס קודיה )תרושקת( רטמ   
      
םע 06 רטוקב ןוטב רוניצמ תימורט למשח תחוש     02.08.01.0110

  2,400.00 1,200.00     2.00 .ןוט 8 סמועל מ"ס 06 רטוקב ב.ב הסכמ 'חי   
      
,ןבלוגמ לזרב תשר היושע ,םילבכ תלעת     02.08.01.0140
תולוזנוק ללוכ מ"ס 5.8X06 תודימב      
לכ ללוכ .הנבמה תרקת וא ריקל הילת/קוזיח      

  6,500.00   130.00    50.00 .רזעה ירמוחו תודובע רטמ   
      

 11,500.00   115.00   100.00 .מ"ס 5.8X04 ךא ל"נכ הלעת רטמ  02.08.01.0150
      

 17,500.00    70.00   250.00 .מ"ס 5.8X02 ךא ל"נכ הלעת רטמ  02.08.01.0160
      

 28,000.00    70.00   400.00 .מ"ס 5.8X01 ךא ל"נכ הלעת רטמ  02.08.01.0170
      
      

 94,675.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../129 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     129 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 94,675.00 מהעברה      
      
      
5.1 יבועב ןבלוגמ חפ היושע ,םילבכ תלעת     02.08.01.0180
,הסכמ ללוכ מ"ס 01X02 תודימב ,מ"מ      
.הנבמה תרקת וא ריקל הילת/קוזיח תולוזנוק      

  6,000.00    80.00    75.00 .רזעה ירמוחו תודובע לכ ללוכ רטמ   
      
גג לע הנקתהל תצרוחמ ךא ל"נכ הלעת     02.08.01.0210

 15,000.00   120.00   125.00 מ"ס 06 לכ הכימת תוילגר ללוכ הנבמה רטמ   
115,675.00 םיליבומ 10.80.20 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
ר"ממ 52 ךתחב ךא ךתחב יולג תשוחנ ךילומ     02.08.02.0050
,תולעתב וא תומלוס לע חנומ וא הנבמל עובק      

  1,500.00    15.00   100.00 .דרפנב תדדמנה הריפחב וא רטמ   
      

 13,500.00    90.00   150.00 .ר"ממ 59 ךתחב דדובמ ךא ל"נכ ךילומ רטמ  02.08.02.0060
      
61+53X3 ךתחב YX2N גוסמ תשוחנ לבכ     02.08.02.0070
וא ,תומלוס לע חנומ וא הנבמל עובק ר"ממ      
םידדמנה הריפחב חנומ וא ,תורוניצב לחשומ      

 33,000.00   330.00   100.00 .דרפנב רטמ   
      

  4,250.00    85.00    50.00 ר"ממ 61+52X3 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  02.08.02.0080
      

  5,625.00    75.00    75.00 ר"ממ YX2N61X5 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  02.08.02.0090
      

  6,562.50    52.50   125.00 ר"ממ YX2N01X5 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  02.08.02.0100
      

  4,500.00    30.00   150.00 ר"ממ YX2N6X5 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  02.08.02.0110
      

    625.00    25.00    25.00 ר"ממ YX2N4X5 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  02.08.02.0120
      

  6,000.00    12.00   500.00 ר"ממ 5.1X5-3 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  02.08.02.0130
      
ךתחב שא ןיסח ךא ל"נכ לבכ     02.08.02.0140

  6,875.00   275.00    25.00 ר"ממ 09E/081SXHXHN53+07x3 רטמ   
      

  1,350.00    90.00    15.00 .ר"ממ 01x5 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  02.08.02.0150
      

  5,250.00    35.00   150.00 .ר"ממ 5.2-5.1x5 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  02.08.02.0160
      
      

 89,037.50 20.80.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../130 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     130 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 89,037.50 מהעברה      
      
      
ךתחב םוינימולא לבכ     02.08.02.0170
    YX2AN021+042x3 וא הנבמל עובק ר"ממ  
חנומ וא תורוניצב לחשומ וא תומלוס לע חנומ      

 31,500.00   210.00   150.00 .דרפנב םידדמנה הריפחב רטמ   
      

  3,000.00   120.00    25.00 .ר"ממ 05+59x3 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  02.08.02.0190
123,537.50 םיכילומו םילבכ 20.80.20 כ"הס  

      
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  30.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
'סמ תוינכתל םאתהב דוסי תקראה תכרעמ     02.08.03.0010
רובע ןויז לזרבב שומיש םע 1-477      
רובע האיציו ץוח תואיצי 4 ללוכ .רושיג תעבט      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .דרפנב דדמנה םילאיצנטופ תאוושה ספ  
      
תודימב תשוחנ יושע ינשמ הקראה ספ     02.08.03.0040
    004X4X04 ללוכ הנבמה ריקל ןקתומ מ"ס  

    250.00   250.00     1.00 'פמוק .ןולוקוא ידדובמ םיישוע קחרמ יקיזחמ  
      
םייתכתמה הנבמה יתורשל הקראה תדוקנ     02.08.03.0050
01 דדובמ תשוחנ ךילומ יושע תונקתל םאתהב      
ללוכ םיאתמ ףכירמ רוניצב לחשומ ר"ממ      
ללוכ תורשלו םילאיצנטופ תאוושה ספל רוביח      

 11,250.00   150.00    75.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה רזעה תודובעו ירמוח לכ  
      
תשוחנ טוח יושע הנבמ תכתמ יקלח תקראה     02.08.03.0060
'מ 2 דע לש םיעטקב ר"ממ 52 ךתחב רוזש      
םיחודיק ללוכ םימיאתמ לבכ ילענ ללוכ      

  8,750.00   175.00    50.00 .יללכ ךרוא רטמ יפל ריחמה .םיקוזיחו רטמ   
 25,250.00 תונגהו תוקראה 30.80.20 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןורא יושע ישאר םרז קספמ למשח חול הנבמ     02.08.05.0010
דומצ  הפצרה לע הדמעהל תותלד םע חפ      
תואיציו תוסינכ - דבלב םינפלמ השיג םע ריקל      
דויצה לכ תנקתהל ,טרופמכ הטמלמ      
,ןלהל םיטרופמהו תוינכתב ןמוסמכ םירזיבאהו      
לכו עבצ ,םיקדהמ ,םיטלש ,הריבצ יספ ללוכ      
בצמל ותאבהו חולה תמלשהל שורדה רתי      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .רתאב ןקתומו קודב אוהשכ ןיקת הלועפ  
 15,000.00 50.80.20 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../131 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     131 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 15,000.00 מהעברה      
      
      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק י"חח רובע למשח הנומ חול הנבמ 02.08.05.0020
      
בלש הסינכ תמוק ,E ינשמ למשח חול הנבמ     02.08.05.0030
הדמעהל תותלד אלל םילנפ חפ ןורא יושע ,'ב      
דבלב םינפלמ השיג םע ריקל דומצ הפצרה לע      
תנקתהל ,טרופמכ הטמלמ תואיציו תוסינכ -      
תוינכתב ןמוסמכ םירזיבאהו דויצה לכ      
,םיטלש ,הריבצ יספ ללוכ ,ןלהל םיטרופמהו      
חולה תמלשהל שורדה רתי לכו עבצ ,םיקדהמ      
קודב אוהשכ ןיקת הלועפ בצמל ותאבהו      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .רתאב ןקתומו  
      
בלש הסינכ תמוק ,F ינשמ למשח חול הנבמ     02.08.05.0040
לע הדמעהל תותלד אלל חפ ןורא יושע ,'ב      
דבלב םינפלמ השיג םע ריקל דומצ הפצרה      
הסינכ - וז הרטמל הנביתש החמוג ךותב      
תנקתהל ,טרופמכ ,הלעמלמ תואיציו הטמלמ      
תוינכתב ןמוסמכ םירזיבאהו דויצה לכ      
,םיטלש ,הריבצ יספ ללוכ ,ןלהל םיטרופמהו      
חולה תמלשהל שורדה רתי לכו עבצ ,םיקדהמ      
קודב אוהשכ ןיקת הלועפ בצמל ותאבהו      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .רתאב ןקתומו  
      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק ינויח יתלב הירטפק למשח חול הנבמ ,ךא ל"נכ 02.08.05.0060
      
רדחל למשח חול רובע ךא ל"נכ הנבמ     02.08.05.0070

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק תרושקת  
      
004X3 םרזל ךא ל"נכ הדובע םרזל ת"מאמ     02.08.05.0130
תונגה םע א"ק 05 קותינ רשוכ .רפמא      

  5,000.00 5,000.00     1.00 תוינורטקלא 'חי   
      
,רפמא 052 הדובע םרזל ךא ל"נכ ת"מאמ     02.08.05.0140

  3,000.00 3,000.00     1.00 .א"ק 03 קותינ רשוכ 'חי   
      

 10,000.00 2,500.00     4.00 .רפמא 061X3 םרזל ,ךא ל"נכ ת"מאמ 'חי  02.08.05.0150
      
רשוכ ,רפמא 36X3  םרזל ךא ,ל"נכ ת"מאמ     02.08.05.0160

  7,200.00 1,200.00     6.00 .א"ק 81 קותינ 'חי   
      

 25,000.00 1,000.00    25.00 .רפמא 04X3 דע םרזל ךא ,ל"נכ ת"מאמ 'חי  02.08.05.0170
      

165,200.00 50.80.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../132 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     132 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

165,200.00 מהעברה      
      
      
רשוכ ,רפמא 52X3 םרזל ךא ,ל"נכ ת"מאמ     02.08.05.0180
הנגה ירסממ םע )MZKP( ,א"ק 001 קותינ      
תרצות ,ןוויכל םינתינ תיטנגמו תימרט      

  2,700.00   900.00     3.00 .טרופמכ 'חי   
      
הדובע םרזל )תונגה אלל( קפסה קתנמ     02.08.05.0190

  9,000.00 4,500.00     2.00 .טרופמכ תרצות ,רפמא 036X3 'חי   
      

  2,400.00   600.00     4.00 .רפמא 052X3 ,ךא ל"נכ קפסה קתנמ 'חי  02.08.05.0200
      
הדובע לילס םע ,רפמא 06X3 םרזל ןעגמ     02.08.05.0230

    720.00   180.00     4.00 .טרופמכ תרצות טלוו 032 חתמל 'חי   
      

  5,400.00   180.00    30.00 .רפמא 52X3 םרזל ךא ל"נכ ןעגמ 'חי  02.08.05.0240
      
04X4+04X4 םרזל םיפילחמ םינעגמ טס     02.08.05.0250

  4,000.00 4,000.00     1.00 .טרופמכ תרצות .ינכמ רוגיח םע רפמא 'חי   
      
טלוו 032 חתמב הדובעל .ףלשנ דוקיפ רסממ     02.08.05.0260

  2,700.00   225.00    12.00 .ע"וש וא IMUZI תרצות 'חי   
      
חתמו הזאפ רסח תקידבל יזאפ תלת רסממ     02.08.05.0270
תרצות ,ינורטקלא םגד ,םיפילחמ םיעגמ 2 םע      

  1,125.00 1,125.00     1.00 .ע"וש וא ןואזוע 'חי   
      
ןוויכ טלוו 032 חתמב הדובעל היהשה רסממ     02.08.05.0280
ןואזוע תרצות ינורטקלא םגד תוינש 003-0 ןמז      

    900.00   450.00     2.00 .ע"וש וא 'חי   
      
קותינ רשוכ רפמא 52X3 ילנימונ םרזל ז"אמ     02.08.05.0290

  4,500.00   300.00    15.00 .טרופמכ תרצות ,א"ק 01 'חי   
      

  1,500.00    60.00    25.00 .רפמא 52X1 דע ךא ל"נכ ז"אמ 'חי  02.08.05.0320
      
הקספה לילס רובע ת"מאמל ריחמ תפסות     02.08.05.0330

    600.00   300.00     2.00 והשלכ גוסמ 'חי   
      

    800.00    80.00    10.00 רפמא 61  0 +םיבצמ 2 יבטוק דח ררוב קספמ 'חי  02.08.05.0335
      

    650.00   130.00     5.00 רפמא 61 0+םיבצמ 4 יבטוק דח ררוב קספמ 'חי  02.08.05.0340
      
      

202,195.00 50.80.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../133 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     133 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

202,195.00 מהעברה      
      
      
6-ל תילטיגיד הגוצת לעב קפסה םדקמ רקב     02.08.05.0360

  6,000.00 3,000.00     2.00 תוגרד 'חי   
      
רפמאטלוו 0001 דעו 005 לעמ שבי יאנש     02.08.05.0370

    500.00   500.00     1.00 ץרה 05 טלוו 011 לע טלוו 032 יזאפ-דח 'חי   
      
CEI 1/34616 יפל I SSALC רתי חתמ ןגמ     02.08.05.0380
הנגה תמר ,)EDV NID 6/5760 יפל B המר(      
    vK2, 053/01( רפמאוליק 05 הקירפ םרז(,  
    sn001<aT. םגד B-05 CM OBO לש וא  
NNAMRETTEB OBO וא XINEOHP 'בח      

  2,600.00   650.00     4.00 .NEHD וא 'חי   
      
דע ילנימונ םרזל יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ     02.08.05.0390
005 חתמל CRH םיכיתנ תוברל רפמא 521      
לולכי קתנמה ,רפמא 521 דע םרזלו טלוו      

  2,000.00   500.00     4.00 .ףורש ךיתנ ןומיסל תירונ 'חי   
      
תילמשח היגרנא תדידמל )הנומ( ילטיגיד דדומ     02.08.05.0450

  6,000.00 6,000.00     1.00 םרז הנשמ םע הדובעל חולב הנקתהל )hwk( 'חי   
      
ץרה 05 ר"אוק 51 קפסהב יזאפ תלת לבק     02.08.05.0460
ןונגנמו ימצע יופיר ,הקירפ ידגנ ללוכ טלוו 044      

  8,000.00 1,000.00     8.00 .חולב הנקתהל ימצע ץוציפ ינפב הנגה 'חי   
      
םיטירפתו הגוצת ללוכה ילטיגיד דדומ בר     02.08.05.0480
תשר תוכיאו היגרנא ינותנ דדומה .תירבעב      
תוגלפתה חותינו בושיח ללוכ למשחה      
תכירצ ינותנ  תריגאו הרימש .תינומרה      
לע היגרנא בושיח , )hravk/hwk( היגרנא      
םומינימ יכרע תדידמ , ז"ועת סיסב      
, SR 584 תרושקת תואיצי ללוכ םומיסכמו      

  1,600.00 1,600.00     1.00 הרקב ימושיי לש TL-TENLE םגד 'חי   
      
דדומ בר םע הדובעל רפמא 5/005 םרז הנשמ     02.08.05.0500

    900.00   150.00     6.00 .דרפנב דדמנה היגרנא הנומ וא 'חי   
      
רפמא 04X4 םרזל יבטוק עברא תחפ רסממ     02.08.05.0510

  3,000.00   500.00     6.00 .רפמאילימ 03 תושיגרו 'חי   
      
תושליגר רפמא 61X3 םרזל יבטק וד ךא ל"נכ     02.08.05.0520

    800.00   400.00     2.00 .רפמאילימ 01 'חי   
233,595.00 50.80.20 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../134 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     134 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

233,595.00 מהעברה      
      
      
רטוקב .םינוש םיעבצב דליטלומ ןומיס תרונמ     02.08.05.0540

  3,000.00   100.00    30.00 .ע"וש וא רטרב תרצות מ"מ 22 'חי   
      
42 תימוי המרגורפ םע ילמשח דוקפ תבש ןועש     02.08.05.0550

    450.00   450.00     1.00 .'ש 21- ל תינכמ הברזרו 'ש 'חי   
      
יפוגל רביירד לש ,למשח חולב ,דבלב הנקתה     02.08.05.0570
קפסהב V21/032 חתמב םיימימ תת הרואת      
רתי לכו טוליש ,םיקדהמ ,טוויח ללוכ טו 57      

  2,250.00   250.00     9.00 .טלפמוק שרדנה 'חי   
      
חתמ תקפסאל ,Am023 ןיד ספ לע חכ קפס     02.08.05.0580
םכח למשח תכרעמל CD טלוו 92 לש הלועפ      
קו'צ לעב 34541 ילארשי ןקת פ"ע תינקת      
קו'צ ללוכ .םיריהמ הליבכ ירוביחו הנבומ      
,zH06.05 :הסינכ חתמ ,ילרגטניא הנבומ      
    V032.021 CA, האיצי חתמ: V92 CD, םרז  
תפסונ האיצי רוביח םע ,Am 023 האיצי      
םע ףסונ וקל חתמ תקפסאל V92 CD חתמב      
הסינכה חתמל ריהמ רוביח םע,ינוציח קו'צ      
האיציה חתמ רוביח םע ,םיגרב אלל םירבחמל      
הנקתהל ,ינקת תשר רבחמל וא םינותנ ספל      
תמגוד ,51706NE ןקת יפל ינקת NID ספ לע      

  1,350.00 1,350.00     1.00 .12BA1521 :םגד snemeiS/וקסינ תרצות 'חי   
      
,םכח תיב תכרעמל A8 םיצורע 8 תואיצי רקב     02.08.05.0590
ילרגטניא ןעגמ ללוכ ,XNK לוקוטורפל םיאתמ      
הנקתהל ,V032CA חתמב הדובעל ץורע לכל      
תרצות תמגוד ,חולב ןיד תליסמ לע      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .11BA1765 םגד סנמיס/וקסינ 'חי   
      

  1,800.00 1,800.00     1.00 םיצורע 4 םע ךא ל"נכ רקב 'חי  02.08.05.0600
      
תיב תכרעמל 232SR/XNK יווק ןיב קשממ     02.08.05.0620
תמגוד ,למשח תוחול 2 ןיב רוביחל ,םכח      

  6,000.00 3,000.00     2.00 .31BA1041 :םגד snemeiS/וקסינ תרצות 'חי   
250,945.00 למשח תוחול 50.80.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../135 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     135 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ז י ב א  60.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
וני'ציטב וא סיווג תרצות רואמל הלעפה ןצחל     02.08.06.0010
קמוע תספוקב ט"הת ןקתומ הנול םגד      

    600.00    60.00    10.00 טלפמוק .תינבלמ 'חי   
      
וא סיווג תרצות ףילחמ וא דיחי רואמ קספמ     02.08.06.0015

    420.00    60.00     7.00 .ט"הת ןקתומ הנול םגד וני'ציטב 'חי   
      
012615AN םגד וקסינ תרצות םיעקש תדיחי     02.08.06.0020

  1,800.00   600.00     3.00 .ט"הע הנקתהל 'חי   
      
ןקת יפל רפמא 61X5 יזפ תלת ריק רוביח     02.08.06.0030

    400.00   100.00     4.00 .ט"הע הנקתהל EEC 'חי   
      

    150.00   150.00     1.00 .רפמא 23X5 יזפ תלת םרזל ךא ל"נכ ק"ח 'חי  02.08.06.0040
      

    225.00    75.00     3.00 .רפמא 61X3 יזפ דח םרזל ךא ל"נכ ק"ח 'חי  02.08.06.0050
      
ןקתומ טקפ םגד רפמא 52X3 יבטק תלת ז"מ     02.08.06.0060
תילנגרוא םימ תנגומ המוטא תיטסלפ הספוקב      

  3,000.00   300.00    10.00 .ט"הע הנקתהל 'חי   
      

  3,600.00   450.00     8.00 .רפמא 36X3 דע םרזל ךא ל"נכ ז"מ 'חי  02.08.06.0070
      
רפמא 61 ,םיעגמ 55PI, 3 םימ ןגומ ,דיחי ק"ח     02.08.06.0080
וא ט"הע ןקתומ חישק יטסלפ רמוחמ יושע      

    250.00    50.00     5.00 וני'ציטב וא סיווג תרצות .ט"הת 'חי   
      
61 ,םיעגמ 55PI, 3 םימ ןגומ ,ךא ל"נכ ק"ח     02.08.06.0090
ט"הע ןקתומ חישק יטסלפ רמוחמ יושע ,רפמא      

    300.00    60.00     5.00 .ט"הת וא 'חי   
      
2( םילודומ 4 תללוכה תבלושמ םיעקש 'חי     02.08.06.0130
העוקש הנקתהל תרושקת 2-ו למשח ק"ח      
הנקתהל וא ,ןוטב/םיקולב וא סבג תוריקב      
תודיחי לש תבלושמ הנקתה תרשפאמה ט"הע      
תמגודכ ,תרושקת יעקש תודיחיו ילמשח עקש      
    XOBAMIC 41( טסלפ א.ד.ע ואD( וקסינ וא ,  
תיוזב םינקתומ וא םירשי ריק ירוביח תלעב      
תוברל .םיעקתה לש חנ רוביח רשפאל מ"ע      
רז עה ירמוח לכו םימאתמ ,תורגסימ ,תוציחמ      
םייטסלפ םירמוחמ היושע הדיחיה .םישורדה      

    600.00   300.00     2.00 .וילאמ הבכ גוסמ 'חי   
      

 11,345.00 60.80.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../136 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     136 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,345.00 מהעברה      
      
      
תרצות םייזאפ תלת/דח תורש יעקש תספוק     02.08.06.0150
ללוכ 012615AN םגד טסלפ א.ד.ע וא וקסינ      

  4,500.00   750.00     6.00 .תחפ רסממו תונגה 'חי   
      
םישבי םיעגמ 4-ל IBP הלעפה ןצחלל קשממ     02.08.06.0180
ןקתומ ,13BA2022 םגד סנמיס תרצות תמגוד      
.הלעפהה ןצחל ירוחאמ ט"הת קמוע תספוקב      

  6,000.00 1,200.00     5.00 .טלפמוק 'חי   
      
םגד .םישבי םיעגמ 2-ל ךא ל"נכ קשממ     02.08.06.0190

  3,000.00 1,000.00     3.00 2202AB21. 'חי   
 24,845.00 םירזיבא 60.80.20 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  70.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
ריקל וא הרקתל הנקתהל 56PI םימ ןגומ .ת.ג     02.08.07.0020
63 קפסהב ,ע"וש וא םעונ םגד שעג תרצות      
רביירד ללוכ K000,4 ,ןמול 000,3 ,טו      

 22,500.00   300.00    75.00 .םיאתמ 'חי   
      
םירדח תראהל תוצצופתה ןגומ ךא ל"נכ .ת.ג     02.08.07.0030

  2,500.00 2,500.00     1.00 .רולכ ילכימ תנסחאל 'חי   
      
הרקתב עוקש מ"ס 71 רטוקב לוגע .ת.ג     02.08.07.0040
םע ,ע"וש וא דלוקד םגד שעג תרצות ,תכמנומ      
,ןמול 008 ,טו 21 קפסהב דל גוסמ רוא רוקמ      

  2,500.00   250.00    10.00 .םיאתמ רביירד ללוכ K000,4 'חי   
      
,הרקתל הנקתהל מ"ס 23 רטוקב לוגע .ת.ג     02.08.07.0050
םע ,ע"וש וא דל סוקסיד םגד שעג תרצות      
005,1 ,טו 61 קפסהב דל גוסמ רוא רוקמ      

  2,100.00   300.00     7.00 .םיאתמ רביירד ללוכ K000,4 ,ןמול 'חי   
      
הרקתב עוקש  45PI םימ ןגומ לוגע .ת.ג     02.08.07.0080
דערוא( GNITHGILPMAL תרצות תכמנומ      
LP תרונ םע ,ע"וש וא CINOK םגד )מ"עב      

  1,400.00   350.00     4.00 .הרובע םלשומ דויצו טו 62 קפסהב רטמ   
      
הנקתהל 56PI םימ ןגומ ץוח תרואתל .ת.ג     02.08.07.0090
,ע"וש וא דל ראטס םגד שעג תרצות ריקל      
רביירד ללוכ ןמול 006,2 ,טאו 13 קפסהב      

  7,500.00   500.00    15.00 .םיאתמ 'חי   
 38,500.00 70.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../137 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     137 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 38,500.00 מהעברה      
      
      
מ"מ 58x08 םוינימולא ליפורפ יושע דל ספ     02.08.07.0110
9 קפסהב דל תרואת םע  מ"ס 081 ךרואב      
הרקתב ןקתומ ,םיאתמ רביירד םע רטמ/טו      
זפוט םגד שעג תרצות ילפוא יוסיכ ללוכ היולת      

 21,000.00   700.00    30.00 .פירטס 'חי   
      
ךשמב הדובעל יתילכת דח םורח תרואת ףוג     02.08.07.0140
הרקתל וא ריקל תוחפל תוקד 06      
A4DL XULYX םגד llewkcaM תרצות       
ללוכ )7615588-90 :לט ,מ"עב קטלנא-ןאובי(      
,ןקתל םאתהב תושדע טס ,טאו 6-3 דל תרונ      
קדוב ,םוימדק לקינ תוללוס ,ןעטמ ,ריממ      
הלקת תארתה ,יוויח תוירונ ,יטמוטוא תוניקת      
תודובע רתי לכו .הקידב ןצחלו תילאוזיוו תילוק      
תינאכמ הנקתהל םישורדה רזעה ירמוחו      
הלועפ בצמל הרואתה ףוג תאבהו תילמשחו      

 12,000.00   600.00    20.00 .ןיקת 'חי   
      
סיסב ,ינקת ,יתילכת וד "האיצי" טולישל .ת.ג     02.08.07.0150
,דל תורונ םע ריקל ןקתומ וא הרקתב העוקש      
06 קשמל הדובעל ד"קינ רבצמ ןעטמ תדיחי      

  1,200.00   400.00     3.00 .ךרוצה תדימב הנווכה ץח ללוכ .'קד 'חי   
      
ללוכ היחש תוכירבב תימימ תת הרואתל .ת.ג     02.08.07.0180
57 דל תרואת 'חי הרואת ףוג ,ןוטיב תספוק      
ךרואב ילניגירוא לבכ ,טלוו 21 חתמב ,טו      
תודובע רתי לכו םיאתמ קפס/רביירד םיאתמ      

  8,100.00   900.00     9.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה רזעה ירמוחו  
      
םגד םיסדנהמ דערוא תרצות דל רואקרז     02.08.07.0220
    MTS-MH ןווגב טו 003 קפסהב ע"וש וא  

 42,000.00 3,500.00    12.00 .הרוקמה הכירבה םלוא ללח תראהל K000,4 'חי   
      
תיזח ריק תראהל טו 002 קפסהב דל רואקרז     02.08.07.0230
לדוגב ןוטב תספוק ךותב ןקתומ ,ןיינבה      
יושע ןוילע יוסיכ םע עקרקב העוקש ,םיאתמ      
תמסוחמ ןוחטב תיכוכזו םיריצ םע הסכמ      
תודובע לכ ללוכ .הליענ רודיסו תילדנויטנא      
,ןיינבה ריקל ןקתומ .טלפמוק רזעה ירמוחו      

  8,000.00 4,000.00     2.00 'פמוק MTS-MH םגד םיסדנהמ דערוא תרצות  
130,800.00 הרואת יפוג 70.80.20 כ"הס  
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../138 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     138 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  80.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרבח קדוב תרוקב למשחה ןקתמ תרבעה     02.08.08.0040
הדימב ,ולגתיש םייוקילה ןוקית ,למשחה      
תפסונ תרוקיב רובע םולשת ללוכ ,ולגתיו      
וא חקפמה וא ןימזמה ידיל ןקתמה תריסמו      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק סדנהמה  
  1,500.00 תונוש 80.80.20 כ"הס  

      
ם י פ י ע ס ו  ת ו ד ו ק נ  90.80.20 ק ר פ  ת ת       
ם י ד ח ו י מ       
      
הקלדה תצובקב ,הנושאר רואמ תדוקנ     02.08.09.0010
תמלשומ תיזפ דח ,"םכח תיב" תכרעמב      
לבכ יושע למשחה חול דע וקה ללוכ טרופמכ      
    YX2N5.1X4-3 ףכירמ רוניצ וא תולעתב  
םידדובמ תשוחנ יכילומ מ"מ 91 "נפ" וא "דפ"      
םינקתומ )הקראה ללוכ( ר"ממ 5.1X4 דע      
וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו ,ט"הת      

  2,700.00   180.00    15.00 .תווצקה רוביח ללוכ ,תכמנומ הרקת ללחב 'קנ   
      
רואמה תדוקנל הליבקמ ,תפסונ רואמ תדוקנ     02.08.09.0020
תצובקב ,הרואתה תודוקנ ןיב ל"נה הנושארה      

 15,600.00   120.00   130.00 .הקלדהה 'קנ   
      

  4,550.00   130.00    35.00 ."םכח" ןקתמב אל ךא ל"נכ רואמ תדוקנ 'קנ  02.08.09.0030
      
תכרעמב הרואת תלעפה לנפל רוביח תדוקנ     02.08.09.0050
הבכ ףכירמ רוניצ יושע "םכח תיב" ןקתמ      
וא/ו תוקיצי וא/ו תוריקב ןקתומ 02 וילאמ      
לבכ תלחשה ללוכ תכמנומ הרקת יללח      
,םירחא י"ע קפוסיש ,לנפו לנפ לכ ןיב תרושקת      
תומוקמ 3 םירזיבא תספוק לולכי לנפ לכ      
לדוגל םאתהב תומכב יקלטיא ןקת יפל תינבלמ      
תווצקה רוביח ללוכ ,)םינצחלה תומכ( לנפה      

  2,000.00   200.00    10.00 .לנפ לכב 'קנ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 24,850.00 90.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../139 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     139 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 24,850.00 מהעברה      
      
      
אלל ,טרופמכ תמלשומ תיזפ דח ק"ח תדוקנ     02.08.09.0060
ק"ח .קנ םע( ףתושמ לגעמב ,יפוס רזיבא      
לבכ יושע למשחה חול דע וקה ללוכ )תופסונ      
    YX2N5.2X3 נפ" וא "דפ" ףכירמ רוניצ וא"  
5.2X3 דע םידדובמ תשוחנ יכילומ מ"מ 91      
וא/ו,ט"הת םינקתומ )הקראה ללוכ( ר"ממ      
הרקת ללחב וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו תוקיציב      

  1,950.00   130.00    15.00 .תכמנומ 'קנ   
      

    750.00   150.00     5.00 .דרפנ לגעמב ךא ל"נכ ק"ח תדוקנ 'קנ  02.08.09.0070
      
אלל ,טרופמכ תמלשומ תיזפ תלת ק"ח תדוקנ     02.08.09.0080
ק"ח .קנ םע( ףתושמ לגעמב  ,יפוס רזיבא      
לבכ יושע למשחה חול דע וקה ללוכ )תופסונ      
    YX2N4X5 52 "נפ" וא "דפ" ףכירמ רוניצ וא  
ר"ממ 4X5 דע םידדובמ תשוחנ יכילומ מ"מ      
תוקיציב וא/ו,ט"הת םינקתומ )הקראה ללוכ(      

  4,000.00   400.00    10.00 .תכמנומ הרקת ללחב וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו 'קנ   
      
"דפ" רוניצ  ללוכ  תרושקת תשרל הנכה הדוקנ     02.08.09.0090
תופעתסהה תביתל דע ,מ"מ 52 "נפ" וא      
,תוריקב וא ,תכמנומ הרקת יללחב ןקתומ      
הכישמ טוח ללוכ הנבמה תוקיציו תופצר      

  1,400.00   140.00    10.00 .םיאתמ 'קנ   
      
"דפ" רוניצ  ללוכ הזירכ לוקמרל הנכה הדוקנ     02.08.09.0100
תופעתסהה תביתל דע ,מ"מ 02 "נפ" וא      
,תוריקב וא ,תכמנומ הרקת יללחב ןקתומ      
הכישמ טוח ללוכ הנבמה תוקיציו  תופצר      

  2,400.00   120.00    20.00 .םיאתמ 'קנ   
      
,ןשע יולג תכרעמב םירזיבאל הנכה תדוקנ     02.08.09.0110
םירפוצו הלעפה ינצחל ,ןומיס תורונמ ,םיאלג      
טוח םע 91 רטוקב "נפ" וא "דפ" רוניצ תללוכה      
תזכרה וא תופעתסהה תביתל דע מ"מ הכישמ      
,תוריקב וא ,תכמנומ הרקת יללחב ןקתומ      
תספוקב - רמג ,הנבמה תוקיציו תופצר      

  7,200.00   120.00    60.00 .ט"הת 55 םירזיבא 'קנ   
      

    600.00   120.00     5.00 .ס"מט תכרעמב םירזיבא רובע ךא ל"נכ הדוקנ 'קנ  02.08.09.0120
 43,150.00 םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 90.80.20 כ"הס  

      
715,702.50 למשח ינקתמ 80.20 כ"הס  
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../140 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     140 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90.20 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90.20 ק ר פ  ת ת       
      
קרפ יללכה טרפמל ביוחמו הנפומ ןלבקה .1      
    09  
      
חיטב ץירח תריצי )א :ללוכ חיטה ריחמ .2      
החותמ תשר יספ )ב .הרקתו ריק ןיב שגפמב      
טנמלא ןיב יכנא שגפמב מ"ס 01 -כ בחורב      
תפסות םלושת אל .תונולח יפסבו קולבו ןוטב      
.)םיטנק( חיטב תוניפ תריצי רובע      
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     02.09.01.0010
עוצב רחאל חיט ינוקת ללוכ.םיירושימ םיחטש      
חיט"  .  תוריק/ הרקת תוכרעמה תודובע לכ      
תחא די מ""מ 02-3 יבוע ריקומרת יתילכת בר      
רושיאל םיידי תומכ .םיידי יתש מ"מ 33 דעו      
טכילש רמג .לכירדאה וא /ו להנמה      

126,000.00    90.00 1,400.00 1RLP    ןומיס   "ןאטס ר"מ   
126,000.00 םינפ חיט 10.90.20 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט   20.90.20 ק ר פ  ת ת       
      
, הצברה תבכש : תובכש שולש ץוח חיט     02.09.02.0010
תבכשו מ"מ 51  יבועב הנותחת הבכש      
י"פע ןווגב טכילש תבכש תוברל רוחש טכילש      

             80.00 . לכירדאה ר"מ           
      
, הצברה תבכש : תובכש שולש ץוח חיט     02.09.02.0020
תבכשו מ"מ 51  יבועב הנותחת הבכש      
LPH יופיחל    תיתשתכ      רוחש טכילש      

             70.00 . לכירדאה י"פע ר"מ           
ץוח חיט  20.90.20 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

126,000.00 חיט תודובע 90.20 כ"הס  
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../141 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     141 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ו צ ר ט ו  י ו פ י ח  ,ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01.20 ק ר פ       
      
/ן ב א  י ח י ר א ב  ף ו צ י ר  10.01.20 ק ר פ  ת ת       
ן ל צ ר ו פ  ט י נ ר ג       
      
קרפ יללכה טרפמל ביוחמו הנפומ ןלבקה .1      
    10  
      
, ותקפסא םוקממ ףוצירה תא לבקי ןלבקה .2      
יולימ םע תוגופ עוצב  תללוכ ןלבקה תדובע      
'בע עוצב . ןימזמה י"פע ןווגב תילירקא הבור      
םילולכו ודדמי אלש םילופש ללוכ    ףוצירה      
.  הדובעה ריחמב      
      
לש C  המר S.N 06/03 הקימרק יחירא"     02.10.01.0010
    SERG ASOR םגד OAT תריחבל ןווג  
םינווגב,"ע""ש וא שרח י""ע אבוימ לכירדאה      
י"פע תואמגודו םיספ תריצי תוברל םינוש      
םולשת תפסות אלל -  לכירדאה תוינכות      

 90,200.00   220.00   410.00 1PRG      ןומיס ר"מ   
      
הטנרומ .ג הרדס רסינרג לש הקימרק יחירא"     02.10.01.0015
03/03   לכירדאה תריחבל ןווג יפלמא .ג וא      
    11R  םינווגב" ע""ש וא שרח י""ע אבוימ  
י"פע תואמגודו םיספ תריצי תוברל םינוש      
ןומיס םולשת תפסות אלל -  לכירדאה תוינכות      

 36,000.00   240.00   150.00       GRP2 ר"מ 
      
הטנרומ .ג הרדס רסינרג לש הקימרק יחירא"     02.10.01.0020
06/06   לכירדאה תריחבל ןווג יפלמא .ג וא      
    01R  םינווגב" ע""ש וא שרח י""ע אבוימ  
י"פע תואמגודו םיספ תריצי תוברל םינוש      
ןומיס םולשת תפסות אלל -  לכירדאה תוינכות      

 31,500.00   210.00   150.00       GRP3 ר"מ 
      
לש C  המר S.N 03/03 הקימרק יחירא"     02.10.01.0021
    SERG ASOR םגד OAT תריחבל ןווג  
םינווגב,"ע""ש וא שרח י""ע אבוימ לכירדאה      
י"פע תואמגודו םיספ תריצי תוברל םינוש      
ןומיס  םולשת תפסות אלל - לכירדאה תוינכות      

 24,750.00   225.00   110.00       GRP7 ר"מ 
      
      
      
      

182,450.00 10.01.20 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../142 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     142 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

182,450.00 מהעברה      
      
      
,OG םגד ,מ"ס 03X03 ןלצרופ טינרג יחירא     02.10.01.0023
קפס ,EGARIM 'בח ,YAWYSAE תרדס      
תריצי תוברל םינוש םינווגב,ע"ש וא ינולא      
אלל -  לכירדאה תוינכות י"פע תואמגודו םיספ      

  2,420.00   220.00    11.00 21-11PRG      ןומיסםולשת תפסות ר"מ   
      
ףוציר יגוס ןיב מ"מ 04/4 תודימב זילפ ספ     02.10.01.0040

    960.00    64.00    15.00 . םינוש רטמ   
      
לש S.N 03/03 11R הקימרק יחירא"     02.10.01.0200
    RATS IEPMOP תריחבל ןווג  
םינווגב,"ע""ש וא שרח י""ע אבוימ לכירדאה      
י"פע תואמגודו םיספ תריצי תוברל םינוש      
ןומיס  םולשת תפסות אלל - לכירדאה תוינכות      

  2,925.00   225.00    13.00       GRP8 ר"מ 
      
םיכנ תושיגנל ףוצרו ליבומ ספ רובע תפסות     02.10.01.1020

  2,000.00   200.00    10.00 . םינוש םיגוסמו תונוש תודימב ר"מ   
190,755.00 ןלצרופ טינרג /ןבא יחיראב ףוציר 10.01.20 כ"הס  

      
ה ק י מ ר ק  -ת ו ר י ק  י ו פ י ח  20.01.20 ק ר פ  ת ת       
      
רשיימ חיט תצברה  תוללוכ יופיחה 'בע      
לכ אללו הדובעה ריחמב לולכה תיתשתכ      
. ףסונ םולשת      
      
ןבל עבצב02/02 םיחירא  יופיחו ףוציר      02.10.02.0005
י"ע אבוימNETAS WRG  ןבל ןאטס רסינרג      

 48,125.00   175.00   275.00 1MRC ןומיס ע"ש וא שרח ר"מ   
      
גט.ס ט"קמ ןבל עבצב 09/03 םיחירא  יופיח       02.10.02.0010

 63,000.00   175.00   360.00 3MRC ןומיס   ע"ש וא שרח י"ע אבוימ ר"מ   
      
לש 03/01 הזאפ ילב וא םע םיחירא יופיח     02.10.02.0015

  3,500.00   175.00    20.00 4MRC ןומיס  ע"ש וא שרח י"ע אבוימ הרטיו ר"מ   
      
תיכוכז ספיספ , ריק יופיח     02.10.02.0020
ע"ש וא ינולא י"ע אבוימ 6829-053 םגד      

  2,625.00   175.00    15.00 5MRC ןומיס ר"מ   
117,250.00 הקימרק -תוריק יופיח 20.01.20 כ"הס  

      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../143 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     143 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ר ד ח  י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  40.01.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ       
      
רשיימ חיט תצברה  תוללוכ יופיחה 'בע      
לכ אללו הדובעה ריחמב לולכה תיתשתכ      
. ףסונ םולשת      
      
יעבט שיש ןבאב חלשו םור תוגרדמ יופיח     02.10.04.0020
טינרג ןבא")מ"ס 2 יבוע םור מ"ס 3 יבוע חלש(      
ללוכ םורב מ""ס 3 ו חלשב מ""ס 4 הרוחש      
ומומ שיש י""ע אבוימ  הארתה ספ תותיס      

 28,000.00   350.00    80.00 03-5441416" רטמ   
      

  7,500.00   375.00    20.00 לכירדאה י"פע     ןבאב טסדופ ףציר ר"מ  02.10.04.0021
 35,500.00 תוגרדמ ירדח יופיחו ףוציר 40.01.20 כ"הס  

      
ם י נ פ   LPH    י ו פ י ח  50.01.20 ק ר פ  ת ת       
      
רשיימ חיט תצברה  תוללוכ יופיחה 'בע      
לכ אללו הדובעה ריחמב לולכה תיתשתכ      
. ףסונ םולשת      
      
היומס תירוחא הקבדהב LPH תוחול  יופיח     02.10.05.0010
תריחבל ןווג,מ"ס 024/031 תודימב      
ןומיס .ע"ש וא GSN י"ע אבוימ,לכירדאה      

 32,500.00   650.00    50.00 HPL1 ר"מ   
      
תריחבל ןווג  טילקרה תוחול  יופיח     02.10.05.0020
.ע"ש וא  אוציו אובי הדוהי י"ע אבוימ,לכירדאה      

 80,000.00   400.00   200.00 1KRH ןומיס ר"מ   
      
םינוש םיבחורב דבועמ  האפיא   תוחול  יופיח     02.10.05.0030
אובי הדוהי י"ע אבוימ,לכירדאה תריחבל ןווג      

 42,250.00   650.00    65.00 1RBT ןומיס .ע"ש וא אוציו ר"מ   
154,750.00 םינפ  LPH    יופיח 50.01.20 כ"הס  

      
ת ו א ר מ      י ו פ י ח  60.01.20 ק ר פ  ת ת       
      
רשיימ חיט תצברה  תוללוכ יופיחה 'בע      
לכ אללו הדובעה ריחמב לולכה תיתשתכ      
. ףסונ םולשת      
      

  3,250.00   650.00     5.00 2RIM    י"פע תוארמ יופיח ר"מ  02.10.06.0010
  3,250.00 תוארמ     יופיח 60.01.20 כ"הס  
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../144 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     144 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ג נ י פ ו ק  ו   ם י פ ס   70.01.20 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 3 יבוע    מ"ס 52 כ בחורב    ןבא  ףס     02.10.07.0020

  6,600.00   275.00    24.00 םימ ףא תוברל רטמ   
  6,600.00 גניפוק ו  םיפס  70.01.20 כ"הס  

      
ת ב ל ת ש מ  ן ב א   80.01.20 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 02/02 תודימב  תבלתשמ ןבא     02.10.08.0010
מ"ס 6 יבועב לוח עצמ תוברל  מ"ס 7 יבוע      

  5,000.00   125.00    40.00 1RKA    ןומיס     מ"ס 02 יבועב א גוס עצמו ר"מ   
  5,000.00 תבלתשמ ןבא  80.01.20 כ"הס  

      
ת כ י ר ב  י ו פ י ח ו  ף ו צ ר   01.01.20 ק ר פ  ת ת       
ה י ח ש       
      

 97,500.00   300.00   325.00 םילולסמ  ינומיס תוברל היחש תכירב ףוצר ר"מ  02.10.10.0010
      

 30,000.00   300.00   100.00 היחש תכירב  יופיח ר"מ  02.10.10.0020
      

 24,000.00   300.00    80.00 הכירבל    הפש ןבא רטמ  02.10.10.0030
151,500.00 היחש תכירב יופיחו ףוצר  01.01.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

664,605.00 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01.20 כ"הס  
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../145 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     145 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11.20 ק ר פ       
      
,ח י ט  ל ע  ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  10.11.20 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו  ם י ק ו ל ב  ן ו ט ב       
      
לע   דיסילופ  תובכש 3  עבצב העיבצ     02.11.01.0020

    625.00    25.00    25.00 .ןימזמה רושיא י"פע ןווגב   םינפ חיט  ר"מ   
      
/חיט לע   תובכש 3   לירקרפוס עבצב העיבצ     02.11.01.0030

 51,000.00    30.00 1,700.00 .ןימזמה רושיא י"פע ןווגב   םינפ  סבג ר"מ   
 51,625.00 סבגו םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 51,625.00 העיבצ תודובע 11.20 כ"הס  
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../146 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     146 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21.20 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21.20 ק ר פ  ת ת       
      

  5,500.00 5,500.00     1.00 5-לא טירפ י"פע מ"ס 001/003 תודימב ןולח 'חי  02.12.01.0010
      
ןשע רורחשל תיטמוטוא החיתפ םע ןולח     02.12.01.0020

 13,000.00 6,500.00     2.00 5*-א טירפ י"פע מ"ס 001/003 תודימב 'חי   
      

 20,000.00 20,000.00     1.00 6-א טירפ י"פע מ"ס 001/829 תודימב ןולח 'חי  02.12.01.0030
      

800,000.00 800,000.00     1.00 7-א טירפ י"פע תיחרזמ תיזח ךסמ ריק 'חי  02.12.01.0040
      
טירפ י"פע מ"ס 533/502 תודימב הפפר ןולח     02.12.01.0050

  7,000.00 7,000.00     1.00 8-א 'חי   
      
001/081 תודימב הלילג סירת ללוכ שיגנ ןולח     02.12.01.0060

  3,500.00 3,500.00     1.00 9-א טירפ י"פע מ"ס 'חי   
      
סירת תוברל מ"ס 08/08 תודימב ןולח     02.12.01.0070

  1,800.00 1,800.00     1.00 01-א טירפ י"פע הלילג 'חי   
      
מ"ס 533/3111 תודימב תלד בולישב ךסמ ריק     02.12.01.0080

 75,000.00 75,000.00     1.00 11-א טירפ י"פע 'חי   
      
טירפ י"פע מ"ס 533/07 תודימב עובק ןולח     02.12.01.0090

  3,000.00 3,000.00     1.00 21-א 'חי   
      
י"פע מ"ס 533/541 תודימב ןוילע ןולחו תלד     02.12.01.0100

 10,000.00 10,000.00     1.00 61-א טירפ 'חי   
      

 29,000.00 29,000.00     1.00 71-א טירפ י"פע 533/034 תודימב הנירטו 'חי  02.12.01.0110
      

132,000.00 33,000.00     4.00 81-א טירפ י"פע 533/094 תודימב הנירטו 'חי  02.12.01.0120
      

 31,000.00 31,000.00     1.00 91-א טירפ י"פע 533/864 תודימב הנירטו 'חי  02.12.01.0130
      

 11,000.00 5,500.00     2.00 02-א טירפ י"פע מ"ס 222/021 תודימב תלד 'חי  02.12.01.0140
1,141,800.00 םוינימולא תודובע 10.21.20 כ"הס  

      
      
      
      
      

1,141,800.00 םוינימולא תודובע 21.20 כ"הס  
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../147 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     147 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
הקסהו םומיח -תוכירבה ףגא -'ב בלש 61 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

-ת ו כ י ר ב ה  ף ג א  -'ב  ב ל ש  61.20 ק ר פ       
ה ק ס ה ו  ם ו מ י ח       
      
ם י מ ח  ם י מ  ת נ ח ת  10.61.20 ק ר פ  ת ת       
      
לכ ללוכ רטיל 0004 חפנב םימח םימ רגאמ     02.16.01.0010
טרפה תינכתב שרדנכ תואיציהו תוסינכה      
שגרו ץחל ,םוח ידמ ,םירזיבא ,דודיב ללוכ      
    001 TP הבצה תוברל ,ןוחטב ,קותינ יזרבו  
תעיבצו תידוטק הנגה םע דעוימה םוקמב      
ינפמ תוירחא .לופכ ןוילע יסקופאב םינפ      
ריחמב .תוחפל םינש שמח רגאמל היזורוק      
למשחב םומיח יפוג םע יוביג םג לולכ      

 69,000.00 34,500.00     2.00 'פמוק .טאוק 06 קפסהב  
      
הקסה ימל הטסורינמ תוטלפ םע םוח ףילחמ     02.16.01.0020
'עמ 04 ב תשר ימ תלבקל סויסלצ 'עמ 04/54      
לש תללוכ הקופתב  האיציב תוחפל סויסלצ      
קותינ יזרב העברא ללוכ ש"לקק 000061      
דע ילמיסקמה ץחלה לפמ .םוח ידמ העבראו      
ןגואמ א"כ 3" הסינכ ירטק .דצ לכמ 'מ 5      

 19,000.00 9,500.00     2.00 .ןרוא י"ע קפוסמה םיטרפב שרדנכ 'חי   
      
הקסה ימל הטסורינמ תוטלפ םע םוח ףילחמ     02.16.01.0030
'עמ 53/04 רגאמ ימו סויסלצ 'עמ 04/54      
ללוכ ש"לקק  00006 לש תללוכ הקופתבו      
לפמ .םוח ידמ העבראו קותינ יזרב העברא      
ירטק .דצ לכמ 'מ 5 דע ילמיסקמה ץחלה      
םיטרפב שרדנכ ןגואמ א"כ 2" הסינכ      

  6,500.00 6,500.00     1.00 .ןרוא י"ע קפוסמה 'חי   
      
תמאתומ תילגופירטנצ םימ רורחיס תבאשמ     02.16.01.0040
0541 ב םימ דמוע 'מ 01 דגנכ ש/קמ 23 ל      
םוחה ףילחמ םע דחי תרנצ לע תבכרומ ד"לס      
הקינסו הקיניל םירבוחמ ץחל ידמ ללוכ ,      
רזוחלא ,קותינ יזרב תוברל תינכותב שרדינכ      
תובאשתמה.םיטרפב שרדנכ 2" ןנסמו      

 22,500.00 7,500.00     3.00 .םוחה ףילחמ םע דחי דחא לולכמכ תונקתומ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

117,000.00 10.61.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../148 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     148 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
הקסהו םומיח -תוכירבה ףגא -'ב בלש 61 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

117,000.00 מהעברה      
      
      
תמאתומ תילגופירטנצ םימ רורחיס תבאשמ     02.16.01.0050
0541 ב םימ דמוע 'מ 01 דגנכ ש/קמ21 ל      
םוחה ףילחמ םע דחי תרנצ לע תבכרומ ד"לס      
הקינסו הקיניל םירבוחמ ץחל ידמ ללוכ ,      
רזוחלא ,קותינ יזרב תוברל תינכותב שרדינכ      
תובאשתמה.םיטרפב שרדנכ 2" ןנסמו      

 19,500.00 6,500.00     3.00 .םוחה ףילחמ םע דחי דחא לולכמכ תונקתומ 'חי   
      
תואיצי 5 דע 6" רטוקב ףסאמו קלחמ     02.16.01.0060
רורחיש , ץחל ידמ ,םוח ידמ ללוכ תונגואמ      
הבצהל תוילגר םע הכימת תוברל זוקינו ריווא      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק הביצי  
      
דוקיפ חוכ ללוכ םימח םימ תנחתל לשמח חול     02.16.01.0070
הנחתב םימח םימ רוצייל תבשחוממ הרקבו      
יעובש ימוי םינמז חול םע בלושמ מ"פת יפל      
תויולעב עבגו לפש תועש לוצינ תוברל יתנשו      

 18,900.00 18,900.00     1.00 'פמוק .היגרנאה  
      
לוכל הרקבו דוקיפ חוכל תילמשח היצלטסניא     02.16.01.0080
לוכ תוברל םימחה םימה תנחת לש תוכרעמה      

  8,500.00 8,500.00     1.00 'פמוק .הטילשו דוקיפל םישרדנה םישגרה  
      
םינש שולש ךשמל תוירחא תוסיו תוריש     02.16.01.0090
םימח םימ תנחלש תוכרעמה לוכת לע תוחפל      

  3,400.00 3,400.00     1.00 'פמוק .הז קרפ תתב טרופמב  
174,800.00 םימח םימ תנחת 10.61.20 כ"הס  

      
ת ר י ב צ ל  ם ו ח  ת ו ב א ש מ  20.61.20 ק ר פ  ת ת       
ם ו מ י ח ל  ה י ג ר נ א       
      
הקסה ימ תקפסאל םוח תובאשמ     02.16.02.0010
POC   5.3  יפל  WK05 לש הקופתב      
5.6 איה ץוח תרוטרפמט רשאכ תוחפל      
א"כ ודיוצי םוחה תובאשמ .סויסלצ תולכעמ      
זוקינ יזרב, םוח ידמ ץחל ידמ   ,קותינ יזרבב      
דוקיפ חוכל ילרגטניא למשח חולב ןבומכו      
רוביחל תרשפא םע  תבשחוממ הרקבו      

462,000.00 38,500.00    12.00 'פמוק .הנמבה תרקבל  
      
      
      

462,000.00 20.61.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../149 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     149 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
הקסהו םומיח -תוכירבה ףגא -'ב בלש 61 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

462,000.00 מהעברה      
      
      
לכ ללוכ רטיל 0004 חפנב הקסה  ימ רגאמ     02.16.02.0020
טרפה תינכתב שרדנכ תואיציהו תוסינכה      
שגרו ץחל ,םוח ידמ ,םירזיבא ,דודיב ללוכ      
    001 TP הבצה תוברל ,ןוחטב ,קותינ יזרבו  
תעיבצו תידוטק הנגה םע דעוימה םוקמב      
ינפמ תוירחא .לופכ ןוילע יסקופאב םינפ      
ריחמב.תוחפל םינש שמח רגאמל היזורוק      
למשחב םומיח יפוג םע יוביג םג לולכ      

 69,000.00 34,500.00     2.00 'פמוק .טאוק 06 קפסהב  
      
תמאתומ תילגופירטנצ םימ רורחיס תבאשמ     02.16.02.0030
0541 ב םימ דמוע 'מ 01 דגנכ ש/קמ 87 ל      
ץחל ידמ ללוכ ,קלחמ לע תבכרומ ד"לס      
תינכותב שרדינכ הקינסו הקיניל םירבוחמ      
שרדנכ 4"  ןנסמו רזוחלא ,קותינ יזרב תוברל      

 62,500.00 12,500.00     5.00 .םיטרפב 'חי   
      
לכ ללוכ םימח םימ תכירצל םימ דמ     02.16.02.0040
2/11" רטוקב תשר ימ וקה לע םירזיבאה      
תכרעמל תוטשפתה ילכימ גוז םע דחי      
לוכ ללוכ רטיל 002X2 חפנב הקסהה      

  4,600.00 4,600.00     1.00 'פמוק תילוארדיה המיכסב שרדינכ םירזיבאה  
      
הקסהה תכרעמל 8" רטוקב ףסאמו קלחמ     02.16.02.0050
תואיצי 21 םעו םידדובמ םוחה תובאשמ םע      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק .תונגואמ תואיציו םוח ידמ ץחל ידמ ללוכ  
      
גגה לע םוחה תובאשמל יזכרמ לשמח חול     02.16.02.0060
ךרעמל תבשחוממ הרקבו דוקיפ חוכ תקולחל      
הרקב םע בלושמב םומיחל היגרנאה רוציי      
םימ רוציילו תוכירבה םומיחל תבשחוממ      
י"ע שארמ ןכויש מ"פתל םאתהב םימח      
תוחפל םינש 01 לש םוחתב ןויסנ םע סדנהמ      

 24,500.00 24,500.00     1.00 'פמוק םוחתב  
      
רוציל תכרעמ לוכל תילמשח היצלטסניא     02.16.02.0070

  8,500.00 8,500.00     1.00 'פמוק .גגה לעש םומיחל היגרנאה  
      
תוחפל םינש 3 ךשמל תוירחאו תוסיוו,תוריש     02.16.02.0080
אלל םומיחל היגרנאה רוציי לש ןיקת לועפתל      
םע םוחה תובאשמ ךרעמ לש הלקת לוכ      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק רורחיסהו הריגאה  
643,100.00 םומיחל היגרנא תריבצל םוח תובאשמ 20.61.20 כ"הס  

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../150 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     150 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
הקסהו םומיח -תוכירבה ףגא -'ב בלש 61 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ת פ צ י ר  ת ת  ם ו מ י ח  30.61.20 ק ר פ  ת ת       
      
הקסה ימב ןזומ היהי יתפציר תת םומיח      
הקפסאב סויסלצ 'עמ 54 הכומנ הרוטרפמטב      
הפציר תרוטרפמט תגשהל הרזח 'עמ 73 ו      
תקופת !תוחפל סויסלצ תולעמ 43 ב הדיחא      
.תוחפל טאו 001 היהת ר"מל םומיחה      
תוחפל םידרפנ םירוזא 4 ל הקולח רשפאתת      
תחאב עצובת תרנצה.הכירבה ביבס ןופיסל      
ןנכתמה רושיאב תופולח שולשמ      
לש בלוצמ ןליתאילופ:שארמ      
      
יחטשממ יונב ןוטב ינפ לע דדובמ עצמ     02.16.03.0020
52 ילוגס לקשמב מ"מ 02 יבועב ןריטסילופ      
םע ןליתאילופ תועירי לעמ םיחנומ ק"מל ג"ק      

 10,000.00    25.00   400.00 .מ"מ 6 יבועב 02X02 תנלבוגמ הדלפ תשר ר"מ   
      
רוניצמ יתפציר תת םומיחל תרנצ לש עצמ     02.16.03.0030
לש PS וא ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופ      
עצמ יבג לע החנהל מ"מ 61 רטוקב רצמ      
תורבחתה ללוכ מ"ס 01 לש םיקחרמב דדובמ      
תרנצה . ךרדב םירוביח אלל ףסאמ/קלחמל      
םיליפורפלו עצמה תשרל םינוקיזאב תקזוחמ      
םיקחרמ תרימשל שארמ םירשואמ םימיאתמ      

140,000.00    35.00 4,000.00 !סוליפלו רטמ   
      
דע זילפמ וא BP מ 3" רטוקב ףסאמו קלחמ     02.16.03.0040
רודיס ,ישאר קותינ זרב ללוכ תואיצי 04      
ץחל דמ ,ףוסיא קובקב םע רייוא רורחישל      
םיוקל תורבחתה תוברל הרוטרפמט דמו      

 20,000.00 5,000.00     4.00 'פמוק .הביצי הנקתהו  
      
,הרבול תרצות הקסה ימ רורחיס תבאשמ     02.16.03.0050
ינש ד"לס 0541 עונמ םע @G וא סופדנרג      
םוח דמו ץחל דמ,ןנסמו רזוח לא,קותינ יזרב      

 13,000.00 6,500.00     2.00 'פמוק דמוע רטמ 01 דגנכ העש/ק"מ 51 ל תמאתומ  
      
תלעפהל תבשחוממ הרקב םע למשח חול     02.16.03.0060
4 לע הטילשו הרקב ללוכ יתפציר תת םומיח      

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק םיילמשח קותינ יזרב םע םידרפנ םירוזא  
      
הרקבו דוקיפ חוכל תילמשח היצלטסניא     02.16.03.0070
םלואב םישגר 4  ללוכ יתפציר תת םומיחל      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק םמוחמה  
      

193,000.00 30.61.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../151 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     151 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
הקסהו םומיח -תוכירבה ףגא -'ב בלש 61 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

193,000.00 מהעברה      
      
      
יתפציר תת םומיחל תוירחאו תוסיו,תוריש     02.16.03.0080
טרופמכ ויתוכרעמ לוכ לע הכירבה ןופיסל      
אלל תוחפל םינש שולש ךשמל הז קרפ תתב      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .הלקת לוכ  
196,000.00 יתפציר תת םומיח 30.61.20 כ"הס  

      
ה י י ח ש  ת ו כ י ר ב  ם ו מ י ח  40.61.20 ק ר פ  ת ת       
      
הקסה ימ וא םימח םימ רורחיסל תובאשמ לכ      
,סופדנרג תרצותמ ילגופירטנצ סופיטמ ויהי      
    OLLIW, G&B יאנתב רשואמ ע"ש וא  
םימ דמוע דגנכ ש"קמב תוקיפסל תמאתומש      
תבכרומ דבלב ד"לס 0541 ב םירטמב םושר      
הקיניל םירבוחמ ץחל ידמ ללוכו תרנצל      
ןנסמו רזוחלא ,קותינ יזרב תוברל הקינסו      
תוירחא.םיטרפבו תוינכותב שרדנכ 2" רטוקב      
.תוחפל םינש 3 ל היזורוק ינפמ      
      
04 יפל שרדנכ הקסה ימ רורחיס תבאשמ     02.16.04.0020
0541 ב םימ דמוע רטמ 01 דגנכ 'ש/ק"מ      
םע ןנסמ ,רזוח לא ,קותינ יזרב ינש םע ד"לס      

 20,000.00 10,000.00     2.00 'פמוק .ל"נכ הנידע תשר  
      
םירזיבאה לוכ םע ל"נכ רורחיס תבאשמ     02.16.04.0030

 18,000.00 9,000.00     2.00 'פמוק 'ש/ק"מ 23 לש הקיפסל תמאתומ םיזרבו  
      
םירזיבאה לוכ םע ל"נכ רורחיס  תבאשמ     02.16.04.0040

 14,800.00 7,400.00     2.00 'פמוק 'ש/ק"מ 21 ל תמאתומ םיזרבו  
      
'ש/ק"מ 6 יפל שרדנכ  הכירב ימ    תבאשמ     02.16.04.0050
םע ד"לס 0541 ב םימ דמוע רטמ 01 דגנכ      
תשר םע ןנסמ ,רזוח לא ,קותינ יזרב ינש      
תדלפ תרנצ ללוכו לע הנקתהב ל"נכ הנידע      
םירוביחבםוחה ףילחמ דע 613 דלח לא      

 13,000.00 6,500.00     2.00 'פמוק 4" הכירבה תרנצל םינגועמ  
      
םירזיבאה לוכ םע ל"נכ הכירב ימל הבאשמ     02.16.04.0060

 16,000.00 8,000.00     2.00 'פמוק 'ש/ק"מ 61 לש הקיפסל םיזרבו  
      
םירזיבאה לוכ םע ל"נכ הכירב ימל הבאשמ     02.16.04.0070

 16,800.00 8,400.00     2.00 'פמוק 'ש/ק"מ 02 לש הקיפסל םיזרבו  
      

 98,600.00 40.61.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../152 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     152 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
הקסהו םומיח -תוכירבה ףגא -'ב בלש 61 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 98,600.00 מהעברה      
      
      
הקסה ימל םוינטיט תוטלפ םע םוח ףילחמ     02.16.04.0080
    C54/C04 הכירב ימו C82/C53  
ללוכ ש"לקק 000061 לש תללוכ הקופתבו      
.םוח ידמ העבראו קותינ יזרב העברא      
ילמיסקמ ץחל לפמו א"כ 3" רטוקב תואיציה      
טרפב שרדנכ ,רתויה לכל דצ לכמ 'מ 5 לש      
יזרבל דע הכירבה דצמ הטסורינמ עטק ללוכ      
תובאשמה.ףיעסה ריחמב םיללכנה קותינה      

 11,500.00 11,500.00     1.00 'פמוק םוחה ףילחמ םע ובכרוי  
      
ל"נכ תינוציח הכירב םומיחל םוח ףילחמ     02.16.04.0090

 13,500.00 13,500.00     1.00 'פמוק וירזיבא לוכ לע ש"לקק 000002 לש הקופתל  
      
ל"נכ תוטועפ תכירב םומיחל םוח ףילחמ     02.16.04.0100

  7,800.00 7,800.00     1.00 'פמוק ש"לקק 00006 לש הקופתל  
      
תרצות ענוממ, ילנויצרופורפ יכרד תלת זרב     02.16.04.0110
לע תקייודמ הטילשל רשואמ ע"ש וא סנמיס      
רקב םע בלושמב הכירבב םימה תרוטרפמט      

 19,500.00 6,500.00     3.00 'פמוק .סויסלצ תלעמ 1.0 לש קויד תגשהל  
      
הנקתה ללוכ TP 001 קיודמ הרוטרפמט שגר     02.16.04.0120

  2,700.00   900.00     3.00 'פמוק .הכירבהמ רזוחה וקה לע  
      
001 ןוילע לובג תרימשל הרוטרפמט שגר     02.16.04.0130
    TP הסינכ ינפל ןוניסה וק לע הנקתה ללוכ  

  2,700.00   900.00     3.00 'פמוק .C54 לעמ םומיחה תקספהל הכירבל  
      
רשא הכירבה ימ תרוטרפמטל הגוצת חול     02.16.04.0140
.תילמשחה היצלטסניאה ללוכ דרפנב םקומי      
ללוכ תוחפל מ"ס X 5 מ"ס 5 גצה לדוג      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .תינורשע הרפיס  
      
תודימב ךא ל"נכ להקל ילטיגיד הגוצת חול     02.16.04.0150
    52X52 תינורשע הרפיס םע תוחפל מ"ס  
השורדה היצלטסניאה ללוכ קייודמ שגרו      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק .גצה דוקפתל  
      
      
      
      
      

162,100.00 40.61.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../153 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     153 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
הקסהו םומיח -תוכירבה ףגא -'ב בלש 61 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

162,100.00 מהעברה      
      
      
תפסותב תוכירבה םומיח ךרעמל לשמח חול     02.16.04.0160
תרוטרפמט תוסיולו הטילשל בשחוממ רקב      
הלעפה ירטשמ ינש םע תוכירבה תשולש ימ      
.שארמ ורשואיש תוינכות יפל )הליל/םוי(      
םומיחה ךרעמ לכ לע הטילשל םאתוי רקבה      
תובשחתה רתיה ןיב ללוכה מ"פת יפל      

 18,000.00 6,000.00     3.00 'פמוק .הנבמ תרקבל תורבחתה ללוכ ז"ועתב  
      
םומיחה תכרעמ לכל תילמשח היצלטסניא     02.16.04.0170

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .טרפימב שרדינכ תוכירבה  
      
םימרזו תוקיפס תדידמ,תוסיוו,תוריש     02.16.04.0180
םומיחל טרפמב שרדינכ לכה תוירחאו      
לוכ אלל תוחפל םינש 3 ךשמל תוכירבה      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .תובותכה תויחנה יפל הריסמ תוברל  הלקת  
192,100.00 הייחש תוכירב םומיח 40.61.20 כ"הס  

      
י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  50.61.20 ק ר פ  ת ת       
ה ק ס ה       
      
םתרדגהכ םיחפסה םילולכ תרנצה ריחמב      
תוילתו תויעוצקימ תוכימת תוברל טרפמב      
רורחישל םיתואנ םירודיס םע ךרוצל םאתהב      
לכב זוקינל ,תוהובגה תדוקנה לכב ריווא      
ידמו ץחל ידמל תונכהו תוכומנה תודוקנה      
רוחבל ןתינ .המיכסב שרדנכ הרוטרפמט      
וא ןליתאילופ תרנצב שומיש הפולחכ      
תויחנהו דויצל םאתהב ךותירב ןליטובילופ      
.ריחמ תפסות לוכ אלל לעפמה      
      
6" רטוקב ךותירב 04 לוידקס הדלפ תרנצ     02.16.05.0020
תפסות םלושי םרובע "ט"ו תותשק,תויוז ללוכ      

 82,650.00   285.00   290.00 .רטמ 1 רטמ   
      
4" רטוקב ךותירב 04 לוידקס הדלפ תרנצ     02.16.05.0030
תפסות םלושי םרובע "ט"ו תותשק,תויוז ללוכ      

 73,000.00   200.00   365.00 .רטמ 1 רטמ   
      

 42,880.00   160.00   268.00 3" רטוקב ךותירב 04 לוידקס הדלפ תרנצ רטמ  02.16.05.0040
      

 52,110.00   135.00   386.00 2" רטוקב 04 לוידקס הדלפ תרנצ רטמ  02.16.05.0050
      

250,640.00 50.61.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../154 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     154 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
הקסהו םומיח -תוכירבה ףגא -'ב בלש 61 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

250,640.00 מהעברה      
      
      

 22,000.00   100.00   220.00 2/11" רטוקב 04 לוידקס הדלפ תרנצ רטמ  02.16.05.0060
      

  5,525.00    85.00    65.00 1" רטוקב ל"נכ תתרנצ רטמ  02.16.05.0070
      
דע רטוקב ךותירב 04 לוידקס הדלפ תרנצ     02.16.05.0080

 11,700.00    65.00   180.00 "3/4 רטמ   
      
גרד ןבלוגמ לכה םיחפס ללוכ 2" זוקינ תרנצ     02.16.05.0090

  6,800.00    85.00    80.00 'ב רטמ   
      

  9,000.00   750.00    12.00 ןגועמ 4" קותינ זרב 'חי  02.16.05.0100
      

  3,600.00   900.00     4.00 6" ןגועמ קותינ זרב 'חי  02.16.05.0110
      

  4,200.00   700.00     6.00 לאפר ןגואמ 3" קותינ זרב 'חי  02.16.05.0120
      

  6,300.00   450.00    14.00 דרוקר ללוכ גרבומ 2" רטוקב קותינ זרב 'חי  02.16.05.0130
      

  2,400.00   300.00     8.00 דרוקר ללוכ גרבומ 2/11" רטוקב קותינ זרב 'חי  02.16.05.0140
      

  1,600.00   200.00     8.00 דרוקר ללוכ 1" גרבומ קותינ זרב 'חי  02.16.05.0150
      

  2,250.00   125.00    18.00 דרוקר ללוכ גרבומ 4/3" קותינ זרב 'חי  02.16.05.0160
      
תרצותמ 3" רטוקב ןגואמ תוסיו זרב     02.16.05.0170

  3,300.00 1,100.00     3.00 .טרפמב שרדינכ A&T וא ENARC 'חי   
      
תרצותמ 5.1" רטוקב ןגואמ תוסיו זרב     02.16.05.0180

    500.00   500.00     1.00 .טרפמב שרדינכ A&T וא ENARC 'חי   
      
3" רטוקב שמ 06 תשר ללוכה ןגואמ ןנסמ     02.16.05.0190

  4,500.00   750.00     6.00 .טרפמב שרדינכ 2/1" הריהמ החיתפ זרבו 'חי   
      
5.1" רטוקב שמ 06 תשר ללוכה ןגואמ ןנסמ     02.16.05.0200

  3,000.00   500.00     6.00 .טרפמב שרדינכ 2/1" הריהמ החיתפ זרבו 'חי   
      

  3,000.00   750.00     4.00 3" ןגואמ רזוח לא 'חי  02.16.05.0210
      

  2,000.00   500.00     4.00 5.1" ןגואמ רזוח לא 'חי  02.16.05.0220
      
שרדינכ 4" רטוקב רחא רזיבא וא זרב דודיב     02.16.05.0230

  2,400.00   200.00    12.00 .טרפמב 'חי   
344,715.00 50.61.20 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../155 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     155 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
הקסהו םומיח -תוכירבה ףגא -'ב בלש 61 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

344,715.00 מהעברה      
      
      
שרדינכ 3" רטוקב רחא רזיבא וא זרב דודיב     02.16.05.0240

    900.00   150.00     6.00 .טרפמב 'חי   
      
שרדינכ 2" רטוקב רחא רזיבא וא זרב דודיב     02.16.05.0250

  1,680.00   120.00    14.00 . טרפמב 'חי   
      
2/11" רטוקב רחא רזיבא וא זרב דודיב     02.16.05.0260

    640.00    80.00     8.00 . טרפמב שרדינכ 'חי   
      
שרדינכ 1" רטוקב רחא רזיבא וא זרב דודיב     02.16.05.0270

    480.00    60.00     8.00 . טרפמב 'חי   
      
רוניצ לע הנקתהל קיתרנ ללוכ םוח דמ     02.16.05.0290

 11,000.00   250.00    44.00 .שארמ רשואמ שרדנה פםוחתב 'חי   
      
זרבו ןופיס ללוכ 4" רטוקב יתיישעת ץחל דמ     02.16.05.0300

  4,500.00   250.00    18.00 !ינימ אלו יתיישעת ץחל דמ .יכרד תלת 'חי   
      
לכב יתכתמ יטמוטוא ריווא רורחיש זרב     02.16.05.0310
זרבו ףוסיא קובקב ללוכ תוהובגה תודוקנה      

  4,840.00   220.00    22.00 .טרפב שרדנכ ק ותינ 'חי   
      
שרדנכ תוכומנה תודוקנה לכב זוקינ זרב     02.16.05.0320

  4,500.00   250.00    18.00 ריהמ רוביח ללוכ טרפב 'חי   
      
ספליס תשובחת ללוכ 4/3" סקלפמרא דודיב     02.16.05.0330
ךותירב 04 לוידקס הדלפ תרנצ רובע לופכ      

 36,500.00   100.00   365.00 .4" רטוקב רטמ   
      
חפ ללוכ יבוע 2" ןטרואילופ 6" תרנצל דודיב     02.16.05.0340

 39,900.00   140.00   285.00 ספליס תשובחתו רטמ   
      
ספליס תשובחת ללוכ 4/3" סקלפמרא דודיב     02.16.05.0350
ךותירב 04 לוידקס הדלפ תרנצ רובע לופכ      

 21,440.00    80.00   268.00 .3" רטוקב רטמ   
      
ספליס תשובחת ללוכ 4/3" סקלפמרא דודיב     02.16.05.0360
ךותירב 04 לוידקס הדלפ תרנצ רובע לופכ      

 25,090.00    65.00   386.00 2" רטוקב רטמ   
      
      
      

496,185.00 50.61.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../156 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     156 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
הקסהו םומיח -תוכירבה ףגא -'ב בלש 61 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

496,185.00 מהעברה      
      
      
ספליס תשובחת ללוכ 4/3" סקלפמרא דודיב     02.16.05.0370
רטוקב 04 לוידקס הדלפ תרנצ רובע לופכ      

 11,280.00    60.00   188.00 "11/2 רטמ   
      
ספליס תשובחת ללוכ 4/3" סקלפמרא דודדיב     02.16.05.0380

  2,000.00    50.00    40.00 1" רטוקב 04 לוידקס הדלפ תרנצ רובע לופכ רטמ   
      
ספליס תשובחת ללוכ 4/3" סקלפמרא דודיב     02.16.05.0390
ךותירב 04 לוידקס הדלפ תרנצ רובע לופכ      

  8,100.00    45.00   180.00 4/3" רטוקב רטמ   
      
הכירב ימל מ"מ 011 רטוקב CVP תרנצ     02.16.05.0400

  4,800.00   160.00    30.00 םיננוסמ םימו םוחה ףילחמ ןיב םימח רטמ   
      
תכרב ימל מ"מ 09  דע רטוקב CVP תרנצ     02.16.05.0410

  4,350.00   145.00    30.00 םיננוסמ םימו םוחה ףילחמ ןיב תוטועפ רטמ   
      
ימל 04 לוידקס הדלפ תרנצמ ףסאמו קלחמ     02.16.05.0420
,תוכחמת ללוכ 6" רטוקב ףצרמב הקסה      
ידמ םוח ידמ תוברל דודיבו תונגואמ תואיצי      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק א"כ תוחפל תואיצי 5 םע ריווא יירחשמו ץחל  
      
ללוכ גגה לע תדדובמ תרנצל חפ תנגה     02.16.05.0430

 42,250.00    65.00   650.00 4"-6" תרנצל ןבל ןווגב העיבצ רטמ   
576,465.00 הקסה ימל םירזיבאו תרנצ 50.61.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,782,465.00 הקסהו םומיח -תוכירבה ףגא -'ב בלש 61.20 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../157 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     157 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  81.20 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת   10.81.20 ק ר פ  ת ת       
      
תדוקנ טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא     02.18.01.0001
ירבחמ מ תבכרומה  טלפמוק תרושקת      
    )ENOTSYK( 54JR ךככוסמ ,תווצקה יתשב  
רזיבאב וא עקשב הנקתהל  A6 TAC ןקתב      
תרושקת לבכ ללוכ .ט"הת/ט"הע ןקתומה      
    ZHM0021 PTFS  A7 TAC, ויהי םידיגה  
    GWA 32 תכמסומ הדבעמ לש ןקת ות ואשיו  
dE 5-65116-CEI. 2 : ןקת תושירדב הדימעל      
    ,ANSI/TIA-568-  ISO/IEC11801  and  
תרצותמ רשואמ .RFFH  היהי לבכה הטעמ      
.הדבעמ רושיא םע AKARD, SCH ,רודלט      
לכ תא ,'מ 08 דע ךרואב לבכ לולכת הדובעה      
יתשב ורוביחו ותנקתהל םישרדנה םירזיבאה      
.טוליש ספו םימאתמ , תרגסמ תוברל תווצקה      
erawdrah  רושיא וליכי םיעצומה םירזיבאה      
    gnitcennoC  םינרציה דחא תרצותמ ויהיו  
םע -  SCH,renhusrebuH,LECXE  :םיאבה      

  8,400.00   280.00    30.00 'פמוק LENNAHC רושיא  
      
U1 בותינ חול טולישו הקידב הנקתה הקפסא     02.18.01.0002
םיככוסמ JR54 יעקש 42 יונב 8W יווקל      
    )ENOTSYK ( הכמסה לעב טרפמ יפל  
תרצותמ PTS A6 TAC -ב הדימעל      
    SCH,renhusrebuH,LECXE   - רושיא םע  

  4,200.00   700.00     6.00 CHANNEL 'חי   
      
U1 בותינ חול טולישו הקידב הנקתה הקפסא     02.18.01.0003
רובע  PTU  JR54 יעקש 05 יונב 8W יווקל      
3 -ב הדימעל הכמסה תיגולנא הליבכ גוציי      
    TAC תנקתה תא לולכית הנקתהה תדובע  
ללוכ יגוז בר לבכ טוויחו הסירפ  ןוראב חולה      

            350.00 . בותינה חולב םיעקשה ןומיס ספ 'חי           
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 12,600.00 10.81.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../158 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     158 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,600.00 מהעברה      
      
      
תרושקת לבכ ןומיסו הקידב, הנקתה, הקפסא     02.18.01.0004
    ZHM0021 PTFS  A7 TAC םידיג 8 דדוב  
. תשר ךוכיסו גוז לכל דרפנ רלימ ךוכיס      
לש ןקת ות ואשיו GWA 32 ויהי םידיגה      
2 : ןקת תושירדב הדימעל תכמסומ הדבעמ      
    ISO/IEC 11801 and IEC-61156-5 Ed.  
    hardware Componnent approved per  
    gnitcennoC 7 taC PTFS, לבכה הטעמ  
טוליש תא לולכת הדובעה .RFFH  היהי      
ויהי םילבכה .תווצקה יתשב םרוביחו םילבכה      

              5.00 SCH , AKARD.  ,רודלט :תרצותמ רטמ           
      
JR-54 יעקש תאספוק תנקתהו הקפסא     02.18.01.0005
תשרה תלעת לע וא ט"הע  הנקתהל תינוציח      
ללוכ  A6TAC 54JR ירבחמל םוקמ ללוכה      
םוקמל תודדוב וא תולופכ םאתמ ללוכו ןוטסיק      

    200.00    50.00     4.00 חוקלה ידי לע רשואיש 'חי   
      
בותינ חול טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא     02.18.01.0006
U1 הבוגב הקיטפואו תשוחנ רובע בלושמ      
םיביס 21 -ל   םייטפוא םירבחמ 21 :ללוכה      
CS/MM יביסל CS ,CL , םימאתמ ללוכ      
A6 TAC 54JR ירבחמ 21 ,םילבכל שגמו      
ףוסיא שגמו חוור תרימשל ןוילע לנפ ללוכ      
תרצות טוליש ספ ללוכ םירשגמ      
    , PENDUIT,  HCS ,Hubersuhner  

            350.00 'פמוק         CORNING  
      
בותינ חול טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא     02.18.01.0007
ללוכ  םיביס 84 -ל U1 הבוגב 91" יטפוא      
םילבכל שגמו CS/M.M יביסל CL , םימאתמ      
ףוסיא שגמו חוור תרימשל ןוילע לנפ ללוכ      
,renhusrebuH תרצו .טוליש ספ ללוכ םירשגמ      

            600.00 'פמוק         CORNING , PENDUIT,  HCS  
      
M.M םיביס 21 תימינפ הנקתהל יטפוא לבכ     02.18.01.0008
    4-MO   זראמב EBUT THGIT  ליכי לבכה  
לעב היהי לבכה.יכנא סמועל קוזיח יטנמלא      
ןיב RALVEK תבכיש ללוכ לופכ הטעמ      

             12.00 SCH  ,AKARD  ,רודלט :תרצותמ .םיטעמה רטמ           
      
      

 12,800.00 10.81.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../159 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     159 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,800.00 מהעברה      
      
      
M.M םיביס 4 תימינפ הנקתהל יטפוא לבכ     02.18.01.0009
    4-MO   זראמב EBUT THGIT  ליכי לבכה  
לעב היהי לבכה.יכנא סמועל קוזיח יטנמלא      
ןיב RALVEK תבכיש ללוכ לופכ הטעמ      

             12.00 SCH  ,AKARD  ,רודלט :תרצותמ .םיטעמה רטמ           
      
2 ללוכ רטמ 5 דע ךרואב לופכ יטפוא רשגמ     02.18.01.0010
גוסמ רשגמה( ויתוצקב םייטפוא CL ירבחמ      
    MS( תרצות CSH , AKARD ,TIUDNEP ,  

             50.00 CORNING 'חי           
      
2 ללוכ רטמ 5.0 דע ךרואב לופכ יטפוא רשגמ     02.18.01.0011
גוסמ רשגמה( ויתוצקב םייטפוא CL ירבחמ      
    MS( תרצות SCH , AKARD ,TIUDNEP ,  

             20.00 CORNING 'חי           
      
תועצמאב םייטפואה םילבכה לכ תקידב     02.18.01.0012
ידיצ ינשמ תוחינ תקידב ןכו RDTO רישכמ      

          3,000.00 'פמוק         .תוקידבה לש ספדומ חוד תשגהו ביסה  
      
בותינ חולל A6 TAC ןקתב ךכוסמ רשגמ     02.18.01.0013
מ"ס 002 דע ךרואב  ריק הדובע תנחת רובעו      
בותינה תוחול ןרציה לש היהי עצומה  רשגמה      
ןומיסו םינועבצ םינופגמ ללוכ  הצקה יעקשו      
תווצקב  ינועבצ ץווכתמ לוורשב ףיצר רופסימב      
םינוש םיעבצב קפוסי רשגמה הטעמ , לבכה      
SCH ,TIR , AKARD תמגודכ .תויחנה יפל      

    250.00    25.00    10.00 ,CORNING , PENDUIT 'חי   
      
בותינ חולל A6 TAC ןקתב ךכוסמ רשגמ     02.18.01.0014
מ"ס 005 דע ךרואב  ריק הדובע תנחת רובעו      
בותינה תוחול ןרציה לש היהי עצומה  רשגמה      
ןומיסו םינועבצ םינופגמ ללוכ  הצקה יעקשו      
תווצקב  ינועבצ ץווכתמ לוורשב ףיצר רופסימב      
םינוש םיעבצב קפוסי רשגמה הטעמ , לבכה      
SCH ,TIR , AKARD תמגודכ .תויחנה יפל      

    250.00    25.00    10.00 ,CORNING , PENDUIT 'חי   
      
      
      
      
      

 13,300.00 10.81.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../160 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     160 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,300.00 מהעברה      
      
      
בחורב תרושקת דסמ טולישו הנקתה הקפסא     02.18.01.0015
יפל U03 דע הבוגב  מ"ס 06/06 ינוציח      
ERIW :םינרציה תמגודכ טרפמה      
    TIKSHORNET, ADVICE, WESTERN  

          1,800.00 'פמוק         CONTECH,  
      
בחורב תרושקת דסמ טולישו הנקתה הקפסא     02.18.01.0016
טרפמה יפל U44 הבוגב   מ"ס 08/08 ינוציח      
ERIW NRETSEW :םינרציה תמגודכ      

          2,700.00 'פמוק         CONTECH,  TIKSHORNET, ADVICE,  
      
ספה 91" תרגסמב הנקתהל חכ יעקש ספ     02.18.01.0017
/יאקירמא / ליגר גוסמ םיעקש 21 לולכי      
C  גוסמ A61 ת"מאמ גתמ ללוכ םוקמוק      
אשיו תכתמ  זראמ היהי זראמה  ןומיס תירונו      
51 דע ךרואב לדנפ לבכ ליכי  לודומה  .ןקת ות      
גוסמ יאלמשח עקת היהי והצקבו 'מ      

            120.00 'פמוק         CEE16A  
      
עובצ רוריח %03 ררוחמ דויצל עובק ףדמ     02.18.01.0018

            180.00 'פמוק         .     מ"ס 07 דע לש קמועב יסקופא עבצ  
      
הכימת תועבט 'חי 01 טס הנקתהו הקפסא     02.18.01.0019

             50.00 תוימדיקו תוירוחא גוז           
      
רבעמל תכתמ תועבט  לנפ תנקתהו הקפסא     02.18.01.0020

             50.00 תרושקת ילבכ 'חי           
      
םילבכ תרתסהל חוור יספ תנקתהו הקפסא     02.18.01.0021

             40.00 U1 וא U 2/1  הבוגב 'חי           
      
יכרעמו םיתרש/ תרושקת ןוראל הקראה תכרע     02.18.01.0022

             70.00 .הנקתה ללוכ םיבשחמ 'חי           
      
ןקת גוז 52 תרושקת לבכ הנקתהו הקפסא     02.18.01.0023
ללוכ )2X5.0X52( תימינפ הנקתהל קזב      
ןוראבש בותינ תוחולב תווצקה ינשב וטוויח      

             22.00 תרושקת רטמ           
      
      
      
      

 13,300.00 10.81.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../161 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     161 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,300.00 מהעברה      
      
      
ןקת גוז 001 תרושקת לבכ הנקתהו הקפסא     02.18.01.0024
ללוכ )2X5.0X001( תימינפ הנקתהל קזב      
ןוראבש בותינ תוחולב תווצקה ינשב וטוויח      

             30.00 תרושקת רטמ           
      
קתנתמ גוסמ )דבלב ירוקמ( הנורק קולב     02.18.01.0025
יזכרמל  תרושקתה תונורא ןיב םילבכה רוביחל      
ץע חול ג"ע הנקתהל םיטנמלאה לכ תא ללוכה      

             50.00 .תרושקתה תונוראב וא 'חי           
      

             35.00 הנורוק יקולב 1-ל היטבמא 'חי          02.18.01.0026
      
ץיודנס גוסמ ץע תטלפ לש הנקתהו הקפסא     02.18.01.0027
0081X0021 לדוגב ןבל הקיימרופ הפוצמ      

            800.00 'פמוק         הליבכ רודיסל רבעמ תועבט תנקתה ללוכ  
      
ט"הת ןופלט תדוקנ לש הנקתהו הקפסא     02.18.01.0028
תחת ןקתויש יניקית קזב עקש ללוכ תורידב      
דע תוגוז 2 קזב לבכ ללוכ 55 אספוקב חיטה      
זוכירב הנורקל לבכה רוביח ללוכ ,רטמ 03      

            150.00 'פמוק         יתרידה עקשב וטוויחו יתריד  
      
CVP  021*06 תלעת הנקתהו הקפסא     02.18.01.0029
ללוכ םיתרש תווח וא םידמעמב הנקתהל      
םירזיבאה לכ תקפסאו הנקתהה עוציב      

              5.00 .םישרדנה רטמ           
      
CVP 002*06 תלעת הנקתהו הקפסא     02.18.01.0030
ללוכ םיתרש תווח וא םידמעמב הנקתהל      
םירזיבאה לכ תקפסאו הנקתהה עוציב      

              5.00 .םישרדנה רטמ           
      
ירושרש תכתמ רוניצ לש הנקתהו הקפסא      02.18.01.0031
תנירקל דימע רוחש CVPב הפוצמ 1" רטוקב      
    VU תוגרבומ תוינקת תומויסב םייתסי רוניצה  

              5.00 .תופומ" רטמ           
      
דע לדוגב טורח CVP טוליש תנקתהו הקפסא     02.18.01.0032
    03X51 תויחנה י"פע תויבותיכ ליכמה מ"ס  

              1.00 ןנכתמ 'חי           
      
      

 13,300.00 10.81.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../162 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     162 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,300.00 מהעברה      
      
      
לדוגב טורח CVP טוליש תנקתהו הקפסא     02.18.01.0033
    5X03 תויחנה י"פע תויבותיכ ליכמה מ"ס  

              1.00 ןנכתמ 'חי           
 13,300.00 תרושקת תויתשת  10.81.20 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת  י ג ת מ  20.81.20 ק ר פ  ת ת       
      
תינכת שיגיו אלמ תשר ןונכת עצבל קפסה לע      
היצרגיפנוק תרדגה ללוכ הסירפ תינכתו תיווק      
תונוראב הנקתה םואת ,םיגתמה לש האלמ      
לכ .תוליעפה תודוקנה לכ רושיגו תרושקתה      
0001/001/01 גוסמ  םילהונמ ויהי םיגתמה      
יטפוא ביס תועצמאב ורבוחיו +EOP וא ליגר      
םיגתמה תרוצתל םאתהב M.S גוסמ      
םישדח ויהי םיגתמה לכ .ןלהל תטרופמה      
תבחרומ תוירחא תוברל  ןרציה לש םיירוקמו      
    4X7X42. לכ תא וללכי םיגתמה לכ ןכ ומכ  
םירזיבאה לכ תא ןכו תשרדנה הנכותה      
.91" תונוראב הנקתהל םישרדנה      
      
-G01 +PFS STROPX84 - הביל גתמ     02.18.02.0002
:לולכי גתמה +PFS םיטרופ 42 םומינימ      
-ב הכימת ,לופכ חוכ קפס ,לופכ דבעמ      
    KCATS  ב רוביחל- G04 . תא לולכי גתמה  
-ב הנקתהל תשרדנה הנכותהו הרמוחה לכ      
םאתהב לכה , הצקה -ה יגתמ לא רוביחלו 91"      

          20,000.00 'פמוק         0034M RAEGTEN :תרצותמ טרפמל  
      
G01 KNIL PU  םיטרופ 42 - הצק גתמ     02.18.02.0003
    -0001/001/01  +EOP ב הכימת םע-  
לש ילאמינימ קפסה -  +PFS 2 ב םומינימ      
    W093 ב הכימת ללוכ- KCATS . לולכי גתמה  
-ב הנקתהל תשרדנה הנכותהו הרמוחה לכ תא      
, ENOBKCAB -ה יגתמ לא רוביחלו 91"      
PX 827-CG:תרצותמ טרפמל םאתהב לכה      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק NETGEAR  
      
      
      
      
      
      

  3,500.00 20.81.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../163 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     163 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,500.00 מהעברה      
      
      
G01 KNIL PU  םיטרופ 84 - הצק גתמ     02.18.02.0004
    -0001/001/01  +EOP ב הכימת םע-  
לש ילאמינימ קפסה -  +PFS 2 ב םומינימ      
    W084 ב הכימת ללוכ- KCATS . לולכי גתמה  
-ב הנקתהל תשרדנה הנכותהו הרמוחה לכ תא      
, ENOBKCAB -ה יגתמ לא רוביחלו 91"      
PX 257-CG:תרצותמ טרפמל םאתהב לכה      

          5,400.00 'פמוק         NETGEAR  
      
reviecsnarT םיגתמב הנקתהל  יטפוא רדשמ     02.18.02.0005
     +PFS G01  הנכותה לכ ללוכו לבכ ללוכ  
רוביחל םיגתמב הנקתהל םישרדנה םירזיבאהו      
רדשמה .EDOM ELGNIS גוסמ םיביס לא      

    740.00   370.00     2.00 'פמוק םיעצומה םיגתמה ןרצי תרצותמ ירוקמ היהי  
      
.הצקה יגתמ ךרעמ לכל  תשר לוהינ תכרעמ     02.18.02.0006
הרמוחהו הנכותה לכ תא לולכת תכרעמה      
היהת תכרעמה . םיאתמ תרש תוברל תשרדנה      
.רחבנה םיגתמה ןרצי לש תרצות ותואמ      
-ל ןנעב תעזכרמ לוהינ תכרעמ - ילאנויצפוא      

          2,500.00 'פמוק         םישדוח 63  
      
, הנקתה ,עוציבל תשרה לש אלמ ןונכת     02.18.02.0007
-ל תוריש ללוכ האלמ הלעפהו הקידב ,תורדגה      
הנכות ינוכדע ללוכ חוקלה רתאב םישדוח 63      
תורידב םיטרופה לכ רושיג  ללוכו םיגתמה לכל      

          5,000.00 'פמוק         .םיזוכירו  
  4,240.00 תרושקת יגתמ 20.81.20 כ"הס  

      
IFIW  ת כ ר ע מ  30.81.20 ק ר פ  ת ת       
      
PAM TIH ללוכ רתא רקס עצבל קפסה לע      
,םתרדגה ,תודיחיה לש הסירפ תינכת שיגהלו      
הלעפהו םירקבה תורדגה ,םיגתמל םרוביח      
תוירחא וללכי רקבהו PA תודיחיה .האלמ      
תבחרומ תוירחא ןכו emiT efiL הרמוחל רצומ      
לש הפוקתל םיאלמ הנכות ינוכדעו הכימת ללוכ      
לכ תא וללכי CA תודיחיה לכ  .םינש 5      
לכ תא ןכו תשרדנה הנכותהו הרמוחה      
לע ,הרקתב הנקתהל םישרדנה םירזיבאה      
.ןונכתל םאתהב ןוראב וא ריקה      
      

30.81.20 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../164 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     164 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
     dual-band Wave 2 , 802.11abgn/ac/ax 02.18.03.0002
    Wireless Access Point, 4x4 MIMO,  
    1GIGA , PoE support. Includes Limited  

  1,400.00 1,400.00     1.00 Lifetime Warranty.NETGEAR WAC540 'חי   
      
תודיחיה לכ לש ןנעב תיזכרמ לוהינ תכרעמ     02.18.03.0003
הנכותהו הרמוחה לכ תוברל תונקתומה      

          7,000.00 םישדוח 63 -ל תשרדנה 'חי           
      
תוברל תכרעמה לכ לש האלמ הלעפהו הנקתה     02.18.03.0004
הצקה תודיחיל םירשגמו תודיחיה רושיג      
הטילק תוקידבל רתא רקס עוציב ,םיגתמלו      
תוכיא חוד תקפהו הנקתה ינפל םחתמה לכב      
םאתהב םחתמה לכב PAM TIH הטילק      

          3,000.00 'פמוק         טוירמ תשר תושירדל  
  1,400.00 IFIW  תכרעמ 30.81.20 כ"הס  

      
ת ו מ ל צ מ  ת כ ר ע מ   40.81.20 ק ר פ  ת ת       
    CCTV  
      
לכ םוקימ תמאתהו ןונכת עצבל קפסה לע      
תומיאתמה תושדעה תוברל חטשב תומלצמה      
תכרעמב התרדגה ,המלצמה ןוויכ ,םוקמ לכל      
תלבק ךרוצל ב"ושה תכרעמו הטלקהה      
תכרעמה לכ .03 ל הטלקהה ךשמ .תוארתה      
קפסה תוירחאב ,רבייס תננגה ינקתל םיאתת      
תעינמל חטבואמ ןפואב תומלצמה תא רידגהל      
.תישרומ אל הייפצ      
      
RVN תירלודומ הטלקה ןוסכיאו לוהינ תדיחי     02.18.04.0002
תידועיי הנכותו רתוי וא דחא תרש תססובמ      
לש הצפהו רוזחא ,הטלקה ,הייפצ ,לוהינל      
תילאוטריו הצירטמ תלוכי ללוכ דנואס + ואדיו      
לש הפיצר הטלקה ןמז  רשפאת תכרעמה   .      

          10,000.00 'פמוק         תומלצמה לכל םיאתמ חפנב קסיד םע םוי 03  
      
בשחמ ללוכ . תוידועי תומלצמל היפצ תדמע     02.18.04.0003
    7I 01 הלעפה תכרעמ םעNIW 42" ךסמ DEL  
לכו  BG61 ןורכיז  םיאתמ ךסמ  סיטרכ      
יפל תכרעמה לש האלמ הלעפהל שרדנה      

          3,500.00 'פמוק         .טרפמה תושירד  
      

40.81.20 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../165 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     165 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
PI XUL 1.0-66 גוסמ עבצ EOP-PI תמלצמ     02.18.04.0004
    M5 MOOD NIM ללוכ RI ,RDW המלצמב  
הרקתב תימינפ הנקתהל הקטילנא ללוכו      
תרצותמ טרפמה י"פע ריקה לע וא תכמנומ      

  6,600.00 1,100.00     6.00 HCSOB , TNALIGIVA :תורבחה 'חי   
      
XUL 1.0 M5   גוסמ עבצ EOP-PI תמלצמ     02.18.04.0005
    MOOD םע RI השדעו הנבומ f.v ללוכ  
    RDW,  הקיטילנא ללוכו הנבומ ןופורקימ  
י"פע תכמנומ הרקתב תימינפ הנקתהל      
, HCSOB :תורבחה תרצותמ טרפמה      

          1,500.00 AVIGILANT 'חי           
      
THGIL , תינוציח עבצ M5 EOP-PI תמלצמ     02.18.04.0006
    WOL  10.0 XUL  םע רוניצ גוסמ RI הנבומ  
ללוכ PI-76 תינוציח הנקתהל f.v השדעו      
קחרמב םדא תעונת יוהיזל תימינפ הקטילנא      
תרצותמ טרפמה י"פע תוחפל 'מ 05 לש      

          1,600.00 HCSOB , TNALIGIVA :תורבחה 'חי           
      
תכרעמה לכ לש הלעפהו טוויח הנקתה     02.18.04.0007
תכרעמ לא תומלצמה לכ רוביח ללוכ טלפמוק      
תכרדהו אלמ תונכת ,הטלקהו היפצ לוהינ      

          3,000.00 'פמוק         םישמתשמ  
  6,600.00 VTCC תומלצמ תכרעמ  40.81.20 כ"הס  

      
ע ק ר  ת ק י ס ו מ  ת כ ר ע מ  50.81.20 ק ר פ  ת ת       
      
תינכת שיגהלו אלמ ןונכת עצבל קפסה לע      
תוברל םילוקמרה לכל הסירפ תינכתו תיווק      
םילנפ תנקתה םואת ,םירוזיאל הקולח      
רוביח ,הזירכה תכרעמל רוביח ,םירוזיאב      
.תרושקת רדחב הנקתהו הקיסומ תורוקמל      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

50.81.20 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../166 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     166 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
: תא ליכמה  הרבגה דויצ לכ רובע דסמ לולכמ     02.18.05.0002
םירבצמו ןעטמ  , בשחמה ,הצירטמ ,םירבגמה      
,תוליסמ ,רורויא יכרחח ילעב תיזח ילנפ ,      
דויצ םילגלג ,ןוראה טוויח תולעת ,תוכימת      
הבוגב תוחפל היהי דסמ לכ  . רזע ירזיבאו      
    U44  לכל שרדנה דויצה רובע  91" בחורבו  
תונורא טרפמב טרופמכ ןוראה תלוכת .רוזא      

          3,000.00 'פמוק         .תרושקת  
      
חתמ תואיצי םע  םייצורע בר קפסה ירבגמ     02.18.05.0003
V022/V42 חתמ תנזהו טלוו 001 הדובע      
תרצותמ עקר תקיסומ ירוזא לכ תנזה רובע      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק CROWN CDI 1000  
      
םירוזא 8 דע רובע תיעוצקמ וידוא  תצירטמ     02.18.05.0004
םע תואיצי  -ו ENIL/ciM תוסינכ תללוכה      
    PSD , וקא לוטיב CEA,  232 תסינכ-SR  
הבחרה תדיחי ללוכ ,NAL תסינכ ,הטילשל      
םירוזא לע הטילשל םילנפ 8 דע רוביחל      
תכרעמה .רטמ 003 לש קחרמל תרושקתב      
רקבל קשממתו ,91" זראמב הנקתהל קפוסת      
תכרעמל רוביח ללוכ ,קפוסיש הטילשה      
תרצותמ .הזירכ ןמזב קותינל תישארה הזירכה      

          12,000.00 'פמוק         YAMAHA MTX 5D  
      
היהי לנפה ,ט"הט הנקתהל ירוזא הטילש לנפ     02.18.05.0005
תונכתל םינתינ םיציחל 8 דע םע HCUT גוסמ      
לע הטילש ןכו ,וידוא רוקמ תריחב :רובע      
רוביח לולכי לנפה .רוזיאל עמשה יוביכ ,םוילוו      
ןרצי ותוא תרצותמ הצירטמה לומ תרושקתב      
0302AM  םדוק ףיעסב הצירטמה לש      

  1,000.00 1,000.00     1.00 YAMAHA KEYPAD 'חי   
      
לולכי לנפה ,ט"הט הנקתהל םירוביח לנפ     02.18.05.0006
רוביח ,ימוקמ וידוא רוביחל LP INIM רוביח      
תרושקתב רבוחי לנפה .ימוקמ ןופורקימ לש      
לש ןרצי ותוא תרצותמ הצירטמה לומ      

            800.00 הצירטמה 'חי           
      
      
      
      

  4,000.00 50.81.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../167 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     167 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,000.00 מהעברה      
      
      
הקיסומ/הזירכל יתוכיא עוקש הרקת ילוקמר      02.18.05.0007
: ללוכה LU ןקתב הקיסומל yaW2  גוסמ      
קפסהב V001/V07 וק יאנשו הדוהת תבית      
    W03 דעו 06 לש תונעיה םוחתב תוחפל  
    zhK02 , עבצב עובצ לירג ללוכ LAR טילחיש  

            450.00 T61 LORTNOC LBJ ףתרצות לכירדאה 'חי           
      
חתמ הרקתב העוקש הנקתהל BUS לוקמר     02.18.05.0008
TC91 LORTNOC ןקתב  ,V001 הדובע      

            600.00 JBL 'חי           
      
yaW2  גוסמ יתוכיא ינוציח הנולוק ילוקמר      02.18.05.0009
יאנש ללוכה רוגסב REHTAEW LLA דימע      
םוחתב תוחפל W05 קפסהב V001/V07 וק      
תמגוד תמגוד zhK02 דעו 57 לש תונעיה      

 12,000.00 1,500.00     8.00 JBL-AWC82 'חי   
      
וידר טלקמ ללוכה תועדוהו הקיסומ בשחמ     02.18.05.0010
    MF/MA הקיסומ רוקמ ללוכ DVD 3    -וPM  
ללוכ עקר תקיזומ רובע תכרעמה רוביחל      
יצורע תונוישר ללוכ אל( תיביטקילפא הנכות      

          3,000.00 )הקיסומ 'חי           
      
תוברל תכרעמה לש האלמ הנקתהו טוויח     02.18.05.0011
ילבכ :תוברל תשרדנה הליבכה לכ לש הקפסא      
םינקתהה לכל םילבכ ,הרקב ילבכ, ואדיו/וידוא      
םשל שרדנ רשא לכו םירבחמ ללוכ  דויצהו      
היצרגטניאו םישיחרת תונכת ,האלמ הלעפה      
תונש 3 ללוכ אלמ ןפואב תכרעמה לש האלמ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .טרפמב שרדנכ תוירחא  
 17,500.00 עקר תקיסומ תכרעמ 50.81.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 43,040.00 תרושקת 81.20 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../168 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     168 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
שרח תורגסמ 91 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91.20 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ת י י צ ק ר ט ס נ ו ק  10.91.20 ק ר פ  ת ת       
      
םילגרועמ     תוברל הדלפ תיצקורטסנוק     02.19.01.0010
ןכו, תובכרומ הדלפ תורוק , םינוש םיליפורפמ      
יוקינ תוברל ,םיגרבו ןוגיע יחפ ,רשק יחפ      

540,000.00 18,000.00    30.00 . ,יטטניס דוסי עבצו הדלפ תושרבמב ןוט   
      

105,000.00 3,500.00    30.00 םוחב   הדלפ תייצקרטסנוק     ןווליג ןוט  02.19.01.0015
      
הדלפה תיצקורטסנוק תעיבצ רובע תפסות     02.19.01.0020
יפל הדידמה ,יטטניס ןוילע עבצ תובכש יתשב      

 54,000.00 1,800.00    30.00 הדלפ ןוט ןוט   
      
תחיתפל סנוקה י"פע     הדלפ ילגלג תפסות     02.19.01.0030

200,000.00 200,000.00     1.00 'פמוק גגה  
899,000.00 הדלפ תייצקרטסנוק 10.91.20 כ"הס  

      
ג ג  י ו פ י ח   20.91.20 ק ר פ  ת ת       
      
טנוברקילופמ םייתבכש בר תוחולב  גג ךוכיס     02.19.02.0010
תמגוד מ"מ 61 יבועבו מ"ס 06 בחורב      
לכ תא ללוכ עוצבה  . ע"ש וא "ןולפנד"      
לכ אללו םישרדנה  ו"כו םיבכור , םינושלפה      

330,000.00   400.00   825.00 . ריחמ תפסות ר"מ   
330,000.00 גג יופיח  20.91.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,229,000.00 שרח תורגסמ 91.20 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../169 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     169 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22.20 ק ר פ       
      
ס ב ג  ת ו צ י ח מ  10.22.20 ק ר פ  ת ת       
      
קורי סבגמ יומס  החדה לכימל    יופיח     02.22.01.0020
ןגמ תוניפ + םיאתמ הבוגב ףדמ עוצב תוברל      

  2,100.00   350.00     6.00 החדה לכימ  תדיחיל   טלפמוק הדידמ 'חי   
      
היצקורטסנוק  םע 8" דע רטוקב רונצ יופיח     02.22.01.0080
יולימ תוברל לופכ םימ דימע / לנפ הווקא חולו      
דידר+ גופס +הקיתשמ העירי + םיעלס רמצ      
תוניפ תוברל. עבצל ןכומ לטכפש רמג, תרפוע      

  3,600.00   180.00    20.00 . ןגמ רטמ   
      
דורוו וא קורי מ"ס 2.1 סבג תוחולב יופיחו ריק     02.22.01.0100

            155.00 BPG-2./3 ןומיס    תאשונ היצקורטסנוק ללוכ ר"מ           
  5,700.00 סבג תוציחמ 10.22.20 כ"הס  

      
ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  20.22.20 ק ר פ  ת ת       
      
לכ  תא  םיללוכ תורקתה יגוס לכ      
רושיא תוברל  תשרדנה היצקורטסנוקה      
תוניקתל  ונובשח לעו ןלבקה םעטמ  סדנהמ      
. ןקתה י"פע תורקתה קזוחו      
      
הצק תודיחי , הרואת יפוגל   םיחתפ עוצב      
יריחמב לולכ ו"כו היצלטסניא , םינגזמל      
.   דרפנב םלושי אלו הדיחיה      
      
םירצ םיבחורב תוברל  תיקפוא  סבג תרקת     02.22.02.0010
מ"מ 5.21 יבועב ,םיליגר סבג תוחולמ ,העובק.      

 27,750.00   185.00   150.00 1GLC    ןומיס  טרפ יפל קותינ יליפורפ ללוכ ר"מ   
      
קורי סבג רובע  סבג תרקתל תפסות     02.22.02.0011

  3,000.00    20.00   150.00 CLG4 ר"מ   
      
06/06 חירא תודימב םילרנימ םיחירא תרקת     02.22.02.0012
םיחיראמ ,הקירפ" CRN-59 עוקש יצח מ"ס      
תמגוד ,מ""ס 06/06 תודימב ,םיילרנימ      
    NOHPOCE, ע""ש וא וצי אובי הדוהי קפס  

  6,800.00   170.00    40.00 2GLC    ןומיס  "Z+L קותינ יליפורפ ללוכ ר"מ   
      
      
      
      

 37,550.00 20.22.20 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../170 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     170 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 37,550.00 מהעברה      
      
      
03 בחורב  םוטא םוינימולא   חפ ישגמ תרקת     02.22.02.0050
,לכירדאה תריחבל ןווגב רונתב םיעובצ מ"ס      

 24,975.00   185.00   135.00 5GLC    ןומיס  Z+L קותינ יליפורפ ללוכ ר"מ   
      
יליפורפ ללוכ מ"מ 21 דרובטנמצ תרקת תרקת     02.22.02.0060

  5,175.00   225.00    23.00 6GLC    ןומיס   Z+L קותינ ר"מ   
      

 35,000.00   350.00   100.00 7GLC    ןומיס   תולמל תרקת ר"מ  02.22.02.0080
      
םיבחורב תוברל  יכנאו יקפוא      סבג  רניס     02.22.02.0540
הדידמ.  מ"ס 001 דע הסירפ בחורב  םירצ      
היצקורטסנוקה לכ ללוכו דבלב יולגה קלחה      

 27,200.00   170.00   160.00 . תרתסומה תוברל תשרדנה רטמ   
129,900.00 תויטסוקא תורקת 20.22.20 כ"הס  

      
ת ו ר ק ת     ד ו ד י ב  30.22.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ט ס ו ק א       
      
ג"ק 08 לקשמב   2" יבועב םיעלס רמצ ינורזמ      02.22.03.0010

  5,500.00    55.00   100.00 . בלאפ תפיטעב םיפוטע ק"מ ר"מ   
  5,500.00 תויטסוקא תורקת    דודיב 30.22.20 כ"הס  

      
LPH   י ו פ י ח  40.22.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל LPH תוחולב    ץוח תוריק    יופיח      02.22.04.0010

595,000.00   700.00   850.00 תאשונ תכרעמ ר"מ   
      

 43,750.00   250.00   175.00 LPH תוחולמ  הנוילע הריגסו םיפשח רטמ  02.22.04.0020
638,750.00 LPH   יופיח 40.22.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

779,850.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22.20 כ"הס  
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../171 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     171 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
רתאב םיקוצי תואסנולכ 32 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ם י ק ו צ י  ת ו א ס נ ו ל כ  32.20 ק ר פ       
      
ת ו א ס נ ו ל כ  10.32.20 ק ר פ  ת ת       
      
רפע יפדוע יוניפ ללוכ תואסנולכה עוצב      
עוצב . השרומ ךפש םוקמל תלוספו      
.  תוינוס תוקידב םריחמב   ללוכ תואסנולכה      
      
םיקמועלו  מ"ס 06 רטוקב   טיינוטנב  סנולכ      02.23.01.0020

308,000.00   385.00   800.00 .04-ב.. םינוש רטמ   
      
תינוס הרטלוא הקידב רובע  2" רטוקב תורונצ     02.23.01.0040
םויסב חפב םתריגסו םימב םייולימ ללוכ       

  5,500.00    55.00   100.00 . תודובעה רטמ   
      

 83,700.00 5,580.00    15.00 םינוש םיכרואו םירטקב ןויז בולכ ןוט  02.23.01.0050
397,200.00 תואסנולכ 10.32.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

397,200.00 רתאב םיקוצי תואסנולכ 32.20 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../172 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     172 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42.20 ק ר פ       
      
ל ק  ה נ ב מ  ת ס י ר ה  38.42.20 ק ר פ  ת ת       
      
קיר ,וקלחב וא תומלשב לק הנבמ תסירה     02.24.83.0020
וא/ו ןוטב יחטשמ תסירה תוברל ,הלוכתמ      
05 דעו ר"מ 02 לעמ ללוכ חטשב ,תודוסי      

  3,400.00   170.00    20.00 ר"מ ר"מ   
  3,400.00 לק הנבמ תסירה 38.42.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  3,400.00 םיקוריפו תוסירה 42.20 כ"הס  
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../173 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     173 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
ךומנ חתמ ינקתמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ו מ נ  ח ת מ  י נ ק ת מ  43.20 ק ר פ       
      
י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  10.43.20 ק ר פ  ת ת       
ש א       
      
תזכר םע הדובעל ירטקלאוטופ ןשע יאלג     02.34.01.0020
הנקתהל ןקתה תושירדב דמועה תנעוממ      
חולב וא ןוטב תרקת וא תכמנומ הרקתל      

 24,500.00   700.00    35.00 .למשח 'חי   
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 .תכמנומ הרקתל הנקתהל ךא ל"נכ םוח יאלג 'חי  02.34.01.0030
      
םע הדובעל שא יוליג תקעזא תלעפה ןצחל     02.34.01.0040
ללוכ ןקתה תושירדב דמועה ל"נה תזכרה      
תירקמ הלעפה תעינמל יציפק הסכמו תיכוכז      

  3,000.00   600.00     5.00 .ט"הת הנקתהל 'חי   
      

  3,200.00   200.00    16.00 .תימינפ הנקתהל יאלגל הליבקמ ןומיס תירונ 'חי  02.34.01.0050
      
ץנצנ םע bd09 שא יוליג תכרעמל רפוצ     02.34.01.0060

  1,200.00   600.00     2.00 'פמוק .ט"הע תימינפ הנקתהל  
      
ץנצנ םע bd011 שא יוליג תכרעמל רפוצ     02.34.01.0070

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .ט"הע תינוציח הנקתהל  
      
תזכר לש )P.O TUPTUO( הלעפה תדיחי     02.34.01.0071

  2,450.00   350.00     7.00 .םיאלגה לגעמב תרבוחמ שאה יוליג 'חי   
      

    700.00   350.00     2.00 .)P.I TUPNI( הארתה תדיחי ךא ל"נכ 'חי  02.34.01.0072
      
,תורביל 2 לקשמב תומכ רובע ,זגל יוביכ לכימ     02.34.01.0080
ןועש ,הלעפה םותסש ,זג תצפה תכרעמ ללוכ      

  9,000.00 4,500.00     2.00 'פמוק .טלפמוק המיאתמ הנקתה תבשותו ץחל  
      
ורובע יוביכ לכימב MF-002 יוביכ זג יולימ     02.34.01.0090

  1,600.00   400.00     4.00 .דרפנב םלושמ ג"ק   
      
שאה יוביכו יוליג תכרעמל םלשומ טוויח     02.34.01.0100
ל"נה תוכרעמל ינקת לבכב תוינכתל םאתהב      
םילבכ תולעת/תומלוסב וא/ו תרנצב ןקתומו      
ירמוחו תודובע לכ ללוכ ,דרפנב םלושמ םרובע      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק רזעה  
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .םינקתה ןוכמ י"ע ןקתמה תקידב 02.34.01.0110
 61,450.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 10.43.20 כ"הס  
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../174 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     174 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
ךומנ חתמ ינקתמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  20.43.20 ק ר פ  ת ת       
      
םיאתמ עקת םע ,דבלב הזירכל ,דיינ ןופורקימ     02.34.02.0100

  2,250.00   750.00     3.00 'פמוק .ריקל ןקתומ ,דרפנב םלושמ ורובע RLX עקשל  
      
הליענ רודיס םע דיינ ןופורקימ רוביחל עקש     02.34.02.0110

    300.00   100.00     3.00 'פמוק .ט"הת הנקתהל RLX םגדמ  
      
םילתמ ללוכ טו 6 קפסהב 8" לוגע לוקמר     02.34.02.0120
הנקתהל לכירדאה תריחב יפל ןווגב םימיאתמ      
ללוכ ,ינכטה טרפמב טרופמכ ,תכמנומ הרקתב      
לכו לכירדאה תריחב יפל ןווגב םיאתמ לירג      
תינכמ הנקתהל םישורדה רזעה ירמוח      

  2,560.00   320.00     8.00 'פמוק .טלפמוק תילמשחו  
      
וק יאנש ללוכ הדוהת תספוקב ךא ל"נכ לוקמר     02.34.02.0130

  3,200.00   400.00     8.00 .ריקל הנקתהל םיאתמ לירגו 'חי   
      
הנקתהל W52 קפסהב רפוש גוסמ לוקמר     02.34.02.0140

    800.00   800.00     1.00 .ריקל תינוציח 'חי   
      
לבכב לוקמרה תודוקנל םלשומ טוויח     02.34.02.0150
תודוקנלו ר"ממ 8.0X2  לתופמ הקינורטקלא      
,םיאתמ ךכוסמ רודיש לבכב ןופורקימה      
םילבכ  תלעתב םיחנומ וא/ו תרנצב םילחשומ      
ירמוחו תודובע לכ ללוכ ,דרפנב םלושמ םרובע      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק רזעה  
 13,110.00 הזירכ תכרעמ 20.43.20 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  י ו ב י כ  ת ו ד מ ע  01.43.20 ק ר פ  ת ת       
ף ת ר מ ב       
      
םייק וקל רבחתת הנבמב םיטנרדיה תכרעמ      
.הכירצל םימ תקפסאל תרנצמ םידרפינ      
      
011/021 תודימב שא יוביכ זגרא לש הלוכת     02.34.10.0020
םע ןולגלג 2" דמצמ םע הפירש זרב םיללוכה      
החיתפ זרב .'מ 51 ךרוא 2" רטוק קונרז      
בר הנלסמו 2" רטוק ,המגרפאיד םע הריהמ      
תינכותב שרדינכ רתיה לכ תוברל תישומש      

  8,400.00 2,100.00     4.00 .טרפה 'חי   
      
אלל חפמ 011/021 תודימב שא יוביכ זגרא     02.34.10.0030

  1,400.00   700.00     2.00 .יוהיז טלש ללוכ הלוכת 'חי   
      

  9,800.00 01.43.20 קרפ תתב הרבעהל
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../175 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     175 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
ךומנ חתמ ינקתמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,800.00 מהעברה      
      
      
סלגרבייפמ 011/021 תודימב שא יוביכ זגרא     02.34.10.0040

  1,900.00   950.00     2.00 .יוהיז טלש ללוכ הלוכת אלל 'חי   
      

  1,000.00   250.00     4.00 .ג"ק 3 השבי הקבא יוביכ ףתמ 'חי  02.34.10.0050
      

    700.00   350.00     2.00 .ג"ק 6 השבי הקבא יוביכ ףתמ 'חי  02.34.10.0060
      
הנבמב 4" רטוקב  04 לוידס הדלפ תרנצ     02.34.10.0070

  9,000.00   300.00    30.00 ינכטה טרפמב שרדנכ עבצב רמגב רטמ   
      

 12,950.00   185.00    70.00 2" רטוקב 04 לוידקס הדלפ תרנצ רטמ  02.34.10.0080
      
ללוכ עקרק ךא 4 " רטוקב ל"נכ הדלפ תרנצ     02.34.10.0090
םירבעמ חודיקו יוביכ ,לוחב דופיר,הריפח      

  7,000.00   350.00    20.00 הנבמל רטמ   
      
לופכ שאר ללוכ הקנסהל  ינוציח טנרדיה     02.34.10.0100

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק "3X2 טרפב שרדנכ ןוטב סיסבו 4" ףקז םע  
 47,350.00 ףתרמב םירזיבאו יוביכ תודמע 01.43.20 כ"הס  

      
ם ע  ן ק ת מ ל  ת ו ר ע ה  11.43.20 ק ר פ  ת ת       
ף ת ר מ ל  ם י ז ת מ       
      
עצובת שא יוביכ תכרעמו םיזתמ תכרעמ      
תקפסאל תרנצמו  וזמ וז םידרפינ םיווקב      
.הכירצל םימ      
      
שא תוחיטב תינכותל ףופכב היהי עוציבה      
. שא תוחיטב ץעוי לש תוחיטב ח"ודו      
      
הדובע תוינכות סיסב לע היהי עוציבה      
יעוצקמ סדנהמ י"ע שארמ ונכויש עוציבל      
םיזתמ םוחתב םינש 01 לש חכומ ןויסנ לעב      
שארמ רושיאל עוציב תוינכות ןיכי רשא      
םילוארדיה םיבושיח םע תכמסומ הדבעמל      
תוחיטבה ץעוי רושיאו הרושיא תא לבקיו      
ושמשי תוינכותה .תוכרעמה עוציב ינפל      
הריסמל EDAM SA תוינכותכ ןכמ רחאל      
.ךמסומ הקידב ןוכמל      
      
      
      

11.43.20 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../176 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     176 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
ךומנ חתמ ינקתמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רובעי המוק לוכב ןקתמה עוציב  רמגב      
ןוכמה תורעה לכו הקידבה ןוכמ תקידב      
הלבקל דע ריחמ תפסות לכ אלל ומלשוי      
.תוחיטבה ץעוי רושיאו ןוכמה לש תיפוס      
      
הנקתהו הקפסא ללוכ תויומכ בתכב ףיעס לכ      
תנכה ינפל שארמ רשואמ וא ע"ש יפל      
ריחמב לולכ ל"נה .עוציבל הדובע תוינכות      
תוירחאו תוסיו ,תוריש .םיזתמה תכרעמ      
לכ לש םיזתמ תכרעמ תריסמ ללוכ הנשל      
תלבקל דע ךמסומ הקידב ןוכמל המוקה      
תנכה ללוכה הנקתהה תוניקתל בתכב רושיא      
םיבושיח ףוריצב EDAM SA תוינכות      
םיפיעס הריחמב הלולכ םילוארדיה      
.ךשמהבש      

ףתרמל םיזתמ םע ןקתמל תורעה 11.43.20 כ"הס            
      
  ת ר נ צ  ,ם י ז ת מ  21.43.20 ק ר פ  ת ת     
ף ת ר מ ב  ם י ר ז י ב א ו       
      
הרוחש הדלפ תרנצ לש הנקתהו הקפסה     02.34.12.0010
ללוכ 1" רטוקב רפת ילב העובצ 04 לוידס      
ךרד םירבעמו םיחודיק ,םילתמו םיחפס      

  4,000.00   100.00    40.00 .תורקיתו תוריק רטמ   
      

  5,000.00   250.00    20.00 דדוב זתמ רוביחל השימג תרנצ רטמ  02.34.12.0020
      
הרוחש הדלפ תרנצ לש הנקתהו הקפסה     02.34.12.0030
2/11" רטוקב רפת םע 01 לוידקסמ העובצ      
םיריהמ םירבחמ םע הרקיתהמ הנקתהל      
םילתמו םיחפס ללוכ PUOC KCIUQ גוסמ      
וא תורוקו תוריק ךרד םירבעמ יחודיק      

  2,400.00   120.00    20.00 .תורקית רטמ   
      
הרוחש הדלפ תרנצ לש הנקתהו הקפסה     02.34.12.0040
2" רטוקב רפת םע 01 לוידקסמ העובצ      
םיריהמ םירבחמ םע הרקיתהמ הנקתהל      
םילתמו םיחפס ללוכ PUOC KCIUQ גוסמ      
וא תורוקו תוריק ךרד םירבעמ יחודיק      

  6,000.00   150.00    40.00 .תורקית רטמ   
      
      

 17,400.00 21.43.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../177 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     177 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
ךומנ חתמ ינקתמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 17,400.00 מהעברה      
      
      
הרוחש הדלפ תרוניצ לש הנקתהו הקפסה     02.34.12.0050
3" רטוקב רפת םע 01 לוידקסמ העובצ      
םיריהמ םירבחמ םע הרקיתהמ הנקתהל      
םילתמו םיחפס ללוכ PUOC KCIUQ גוסמ      
וא תורוקו תוריק ךרד םירבעמ יחודיק      

 12,000.00   200.00    60.00 .םירזיבא אלל תורקית רטמ   
      
גוסמ "ט"ו תויוז ,תותשק לש הנקתהו הקפסא     02.34.12.0060

  5,625.00   125.00    45.00 3" רטוקב תרנצל "פא-קיווק 'חי   
      

  4,350.00   145.00    30.00 3" רטוקב "פא קיווק" לק רבחמ 'חי  02.34.12.0070
      
הרוחש הדלפ תרנצ לש הנקתהו הקפסה     02.34.12.0080
4" רטוקב רפת םע 01 לוידקסמ העובצ      
םיריהמ םירבחמ םע הרקיתהמ הנקתהל      
םילתמו םיחפס ללוכ PUOC KCIUQ גוסמ      
וא תורוקו תוריק ךרד םירבעמ יחודיק      

  7,950.00   265.00    30.00 .םירזיבא אלל תורקית רטמ   
      
גוסמ "ט"ו תויוז ,תותשק לש הנקתהו הקפסא     02.34.12.0090

  2,900.00   145.00    20.00 4" רטוקב תרנצל "פא-קיווק 'חי   
      

 19,800.00   165.00   120.00 4" רטוקב "פא קיווק" לק רבחמ 'חי  02.34.12.0100
      
הלעפהל זתמ לש הנקתהו הקפסה     02.34.12.0110
ESNOPSER'לצ תולעמ 86 הרוטרפמטב      
    KCIUQ TNEDNEP/THGIRPU ריחנ  
    "2/1 6.5=K "2/1 TPN רשואמ LU/MF  
ע"ש וא RQ-VB םגד LARTNEC תמוגכ      

 10,200.00    85.00   120.00 .רשואמ 'חי   
      
יפמטב הלעפהל זתמ לש הנקתהו הקפסה     02.34.12.0120
ESNOPSER KCIUQ 'עמ 86      
    TNEDNEP DESSECER 2/1" ריחנ  
    6.5=K "2/1 TPN רשואמ LU/MF תמגודכ  

  4,250.00    85.00    50.00 .רשואמ ע"ש וא RQ_VB םגד LARTNEC 'חי   
      
      
      
      
      
      

 84,475.00 21.43.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../178 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     178 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
ךומנ חתמ ינקתמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 84,475.00 מהעברה      
      
      
לש'פמטב הלעפהל זתמ לש הנקתהו הקפסה     02.34.12.0130
SNOPSER KCIUQ TNEDNEP 'עמ 86      
    CAVERAGE RECESSED  
    DEDNETXE 0.8 23/71" ריחנ=K "4/3  
    TPN רשואמ LU/MF תמגודכ LARTNEC  

  4,500.00   150.00    30.00 .רשואמ ע"ש וא VBR-Q םגד 'חי   
      
'פמטב הלעפהל זתמ לש הנקתהו הקפסה     02.34.12.0140
ESNOPSER KCIUQ 'עמ 86      
    LLAWEDIS "2/1 TPN, 6.5=K רשואמ  
    LU/MF תמגודכ LARTNEC םדג RQ-VB  

  2,200.00   110.00    20.00 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
'עמ 86 ב הלעפהל זתמ לש הנקתהו הקפסה     02.34.12.0150
LAWEDIS ESNOPSER KCIUQ 'לצ      
    EGAREVOC DENETXE 0.8 ו=K ריחנ  
    "23/71, "4/3 TPN תמגוד LARTNEC וא  

    930.00   155.00     6.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
'עמ 86 ב הלעפהל זתמ לש הנקתהו הקפסה     02.34.12.0160
ESNOPSER KCIUQ THGIRPU 'לצ      
    "2/1 TPN, 6.5=K הרקיתה ללחב ןקתומ  

    510.00    85.00     6.00 .א"מ תולעתו למשחה תולעת ךרואל 'חי   
      
רטופ תרצותמ 4" וק לע המירז קספמ     02.34.12.0170
    F-RSV רשואמ LU/MF CDV 42 ע"ש וא  
תנכה ללוכ הלעפהו היצקידניאל רשואמ      

  4,600.00   920.00     5.00 .וקב הפומה 'חי   
      
2" רטוקב תינולח םע זוקינו הקידב זרב     02.34.12.0180
    NIARD DNA TSET LU/MF רבחמ םע  

  2,250.00   450.00     5.00 .זוקינל ץרוטש 'חי   
      

  1,500.00   300.00     5.00 ץרוטש רבחמ םע 2" זוקינ זרב 'חי  02.34.12.0190
      
1" רטוק אלמ רבעמ הזנורב יושע ירודכ ףוגמ     02.34.12.0200

  1,100.00   110.00    10.00 .הקידבל 2/1"ל רטוק רבעמ םע 'חי   
      
2" רטוק אלמ רבעמ הזנורב יושע ירודכ ףוגמ     02.34.12.0210

  2,400.00   240.00    10.00 .זוקינל ץרוטש רבחמ םע 'חי   
      
      

104,465.00 21.43.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../179 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     179 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
ךומנ חתמ ינקתמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

104,465.00 מהעברה      
      
      
MF/LU רפרפ זרב לש הנקתהו הקפסה     02.34.12.0220
W(G-VFB A( תמגוד 4" רטוקב הקיצי לזרב      

  6,000.00 1,500.00     4.00 .םיידגנ םינגוא ללוכ 'חי   
      
MF/LU רפרפ זרב לש הנקתהו הקפסה     02.34.12.0230
W(G-VFB A( תמגוד 3" רטוקב הקיצי לזרב      

  5,000.00 1,250.00     4.00 .םיידגנ םינגוא ללוכ 'חי   
      
MF/LU רפרפ זרב לש הנקתהו הקפסה     02.34.12.0240
W(G-VFB A( תמגוד 2" רטוקב הקיצי לזרב      

  4,400.00 1,100.00     4.00 .םיידגנ םינגוא ללוכ 'חי   
      
רשואמ 4" רזוח לא זרב לש הנקתהו הקפסא     02.34.12.0250
    LU/MF 09 תמגוד ןגואמ הקיצי לזרב יושע  

  9,000.00 1,500.00     6.00 .רשואמ ע"ש וא LARTNEC 'חי   
      
2"רטוקב רזוח לא זרב לש הנקתהו הקפסא     02.34.12.0260
טקש סופיט ,ריזחמ ץיפק םע זילפ יושע      

  9,000.00   900.00    10.00 "ALCOS" תמגוד 'חי   
      
רשואמ רעש ףוגמ לש הנקתהו הקפסא     02.34.12.0270
    LU/MF תמגודכ 4" רטוקב V227 תרצות  

  2,100.00 2,100.00     1.00 .ע"ש וא LARTNEC 'חי   
      
הזנורבמ 2" רעש ףוגמ לש הנקתהו הקפסא     02.34.12.0280
    Y&S.O תמוגדכ הגרבה רביח 2" רטוק  

  5,100.00   850.00     6.00 .רשואמ ע"ש וא "וקבינ" 'חי   
      

  3,000.00 1,500.00     2.00 4" רגאמל ינדי יולימ וק לע רפרפ זרב 'חי  02.34.12.0290
      
תכרעמל הקעזא זרב לש הנקתהו הקפסא     02.34.12.0300
את רתיה ןיב ללוכה 4"רטוקב הבוטר םיזתמ      
םע ןומעפ 2" זוקינ זרב ,םירטמונמ ,םוליב      
רתיה לכו ,2/1" ץחל קרופ ,םינגוא ,םימ עונמ      
יפל.ויביכרמ לכ לע תמלשומ הדובעל שורדה      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק .עוציבל רשואמ טרפ  
      
םיזתמ 81 ללוכה םייברזר םיזתמל ןורא     02.34.12.0310

    800.00   800.00     1.00 'פמוק תוחפל  
      
LU/MF " 4 ח"זמ לש הנקתהו הקפסא     02.34.12.0320

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק קותינ יזרב ינש תוברל  
165,865.00 21.43.20 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../180 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     180 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
ךומנ חתמ ינקתמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

165,865.00 מהעברה      
      
      
רדחב טרפב שרדנכ םיזתמל תיתמוק הנחת     02.34.12.0330

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק היצלטסניא  
      
שרדינכ םיזתמ תשרל זוקינו הקידב זרב     02.34.12.0340

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .טרפב  
      

  2,100.00 2,100.00     1.00 'פמוק שרדנכ םיזתמ תכרעמל הקנסה זרב 02.34.12.0350
174,465.00 ףתרמב םירזיבאו  תרנצ ,םיזתמ 21.43.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

296,375.00 ךומנ חתמ ינקתמ 43.20 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../181 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     181 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
יפונ חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04.20 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ח י ט  12.04.20 ק ר פ  ת ת       
      
:תוברל םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     02.40.21.0040
הבכשו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת הצברה      

 15,500.00   155.00   100.00 ןבל טנמצ סיסב לע ףכב הקורז הנוילע ר"מ   
 15,500.00 ץוח חיט 12.04.20 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ  05.04.20 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו       
      
- MSLC תבורעתמ עצמ וא יולימ .1 :תורעה      
.2 .0400-0300.602.75  םיפיעסב האר      
)םינוש םיגוסמ( אבומ יולימ תודובע יריחמ      
.מ"ק 03 דע לש קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
A-7-6 דע A-6 גוסמ רמוחמ אבומ יולימ     02.40.50.0013
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,)5 לדוג(      

445,200.00    53.00 8,400.00 קודיהו ק"מ   
      
02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     02.40.50.0090
קפוסי עצמה ,רקובמ אל קודיהו מ"ס      
לש תומכל וניה ריחמה .תרשואמ הבצחממ      

 21,600.00   160.00   135.00 ק"מ 052 דע ק"מ   
      
וא/ו )הריפח תיעקרק( תיתש לש ליגר קודיה     02.40.50.0205

  7,700.00     3.50 2,200.00 םייעבט עקרק ינפ ר"מ   
      
והשלכ עצמ וא יולימ לש רקובמ קודיה     02.40.50.0220

 76,500.00     9.00 8,500.00 )דרפנב דדמנ יולימה( ,מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
אל קודיהב( םיקדוהמ םיעצמל תפסות     02.40.50.0230

 21,250.00     2.50 8,500.00 רקובמ קודיה רובע )רקובמ ק"מ   
572,250.00 קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 05.04.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../182 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     182 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
יפונ חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ר ו ג ח  ,ת ו ג ר ד מ  25.04.20 ק ר פ  ת ת       
ה ב י ש י  ת ו נ ו ב י ר ט ו       
      
71/53 דע ךתחב ןוטבמ תוימורט תוגרדמ     02.40.52.0019
תוברל ,רופא ןווגב הקלחה דגנ ץרוחמ מ"ס      
ןויזו קדוהמ עצמ ,עפושמ 03-ב ןוטב חטשמ      
001 דוסי ריחמב תוימורט תוגרדמ .ןוטבה      

  2,970.00   330.00     9.00 א"מ/ח"ש רטמ   
  2,970.00 הבישי תונובירטו ןוטב תורוגח ,תוגרדמ 25.04.20 כ"הס  

      
ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  35.04.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ב ל ת ש מ       
      
םיללוכ תובלתשמ םינבאב ףוציר יפיעס .2      
םיללוכ םניאו ,מ"ס 5 יבועב לוחה תבכש תא      
,ןוטב תרוגחו עצמ ,תיתשה קודיה תא      
ןווגב םיפוצירה יפיעס .3.דרפנב ודדמיש      
.4.קוריו לוחכ עבצ םיללוכ םניא ינועבצ      
.080.41 קרפ תת האר - ןבאב ףוציר יפיעס      
      
םגד ,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     02.40.53.0574
תוברל ,מ"ס 04/01 תודימב ע"ש וא "עבורה"      
רפוס( ןבל ןווגב ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס 5 לוח      

119,260.00   178.00   670.00 לייטקוק ינווג וא/ו )ןוטס ר"מ   
      
םישנאל ליבומ הרהזא/ןומיס ןבא תרוש -שיגנ     02.40.53.2522
תודימב ,)םיספ וא תוטילב םע( היאר ידבכ      
וא תפש ןבאל דומצב תבכרומ ,מ"ס 6/02/02      
ןווגב,6 קלח 8191 י"ת יפל ,הכרדמל בצינב      
וא/ו )ןוטס רפוס( ןבל טלמ סיסב לע ינועבצ      

     91.20    57.00     1.60 לייטקוק ינווג וא/ו בוהצ וא/ו ןבל ןווג רטמ   
119,351.20 תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04.20 כ"הס  

      
י נ ב א  ,ן ג ו  ה פ ש  י נ ב א  45.04.20 ק ר פ  ת ת       
ם ו ח י ת       
      
דוסי תוברל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     02.40.54.0605
טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווגב ,ןוטב תנעשמו      

 10,800.00   108.00   100.00 תתוסמ רמגב ןבל רטמ   
 10,800.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 45.04.20 כ"הס  

      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../183 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     183 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
יפונ חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב מ  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  16.04.20 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ו       
      
קמועב ,ךמות ריקל רבוע דוסי רובע הריפח     02.40.61.0010

  1,368.00    57.00    24.00 'מ 2 דע ק"מ   
      
יבועב ,ךמות ריקל 03-ב ןוטבמ רבוע דוסי     02.40.61.0061
ןויז ללוכ ריחמה .'מ 1 לעמ בחורו מ"ס 02      

  9,180.00 1,530.00     6.00 )ק"מל ג"ק 06 יפל( ק"מ   
      
,דחא דצמ יולג 03-ב ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק     02.40.61.0091
תוברל ,'מ 2 דע הבוגבו מ"ס 02 יבועב      
ריקה שאר דוביע ללוכ ריחמה .םיזקנו םירפת      

 21,000.00 1,750.00    12.00 )ק"מל ג"ק 06 יפל( ןויזו ק"מ   
 31,548.00 ןוטב יקולבו ןוטבמ םיכמות תוריק 16.04.20 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע  26.04.20 ק ר פ  ת ת       
      
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב ידומע     02.40.62.0101
ךתח ,מ"ס 02 הינב תוריק ךותב םיקוצי      
ריקה רובע ןוטב ידומעמ"ס 03/02 דומעה      

  5,285.00 1,510.00     3.50 .יטסוקאה ק"מ   
  5,285.00 םידומע 26.04.20 כ"הס  

      
ם י י ט ס ו ק א  ת ו ר י ק  76.04.20 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ ןוטב יקולבמ םייטסוקא תוריק     02.40.67.0020
תרצות "עקובמ טילפסוקד ינוטקטיכרא"      
תודימב שער ימסוח ע"ש וא "הקירמא קולב"      
ןיב םייונב מ"ס 04/02/22 וא מ"ס 04/02/02      
תקיצי תוברל )דרפנב םידדמנ( ןוטבידומע      

 65,100.00   420.00   155.00 הרוגח יקולבב ןוטב ר"מ   
 65,100.00 םייטסוקא תוריק 76.04.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

822,804.20 יפונ חותיפ 04.20 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../184 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     184 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
היקשהו ןוניג 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14.20 ק ר פ       
      
ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  11.14.20 ק ר פ  ת ת       
ן ג       
      
תכיפה תוברל ,מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     02.41.11.0010
יננג רושייו םיינכמ םילכב החוחיתו עקרקה      
רשא הקלחב ,תוינוניבו תולק תומדאב ,יפוס      

    580.00     5.80   100.00 ר"מ 052 דע החטש ר"מ   
      
ר"מ 052 דע םלדוגש םיחטשל טסופמוק     02.41.11.0030

    675.00   270.00     2.50 )םנודל ק"מ 52-כ לש תומכב( ק"מ   
      

    450.00     4.50   100.00 חטשה רושיי תוברל ,מ"ס 52  קמועל שירח ר"מ  02.41.11.0100
      
תויומכב - חטשב רוזיפ תוברל ,תיננג המדא     02.41.11.0210

  2,100.00    70.00    30.00 ק"מ 02 לעמ תולודג ק"מ   
  3,805.00 ןג תמדאו עקרקה דוביע 11.14.20 כ"הס  

      
ה ע י ט נ  02.14.20 ק ר פ  ת ת       
      

  5,700.00    15.00   380.00 )רטיל 1( 3 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  02.41.20.0030
      
רטוקב "9 לדוג" )רטיל 001( לכיממ םיצע     02.41.20.0190
גוז תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ 3" עזג      

  8,400.00   600.00    14.00 ץעל טסופמוק רטיל 05 -ו תואטוחמ תוכומס 'חי   
 14,100.00 העיטנ 02.14.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 17,905.00 היקשהו ןוניג 14.20 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../185 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     185 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.20 ק ר פ       
      
י ר ו ת ס מ ו  ם י נ ו ת פ ש א  14.24.20 ק ר פ  ת ת       
ה פ ש א       
      
רטוק ,מ"ס 77 הבוגב ןוטבמ לילג ןותפשא     02.42.41.0011

  3,090.00 1,030.00     3.00 מ"ס 03 קמוע ,מ"ס 73 'חי   
  3,090.00 הפשא ירותסמו םינותפשא 14.24.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  3,090.00 ץוח טוהיר 24.20 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../186 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     186 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
רודיג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  44.20 ק ר פ       
      
ת ו י ד ס ו מ  ת ו ר ד ג  21.44.20 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
םח ץבאב תונוולוגמ תורדגה .1 :תורעה      
,רונתב תועובצו 819 י"ת יפל רוצייה רחאל      
תודימל םימאתומ םידדוב ןוטב תודוסי תוברל      
םיסחייתמ ןלהלש םיריחמה .2.תורדגה הבוגו      
םכרואש תוקעמ וא תורדג תודובע עוציבל      
.תוחפל א"מ 05 וניה )םינוש םיגוסמ( ללוכה      
      
'מ 3.2 הבוגב ע"ש וא "רפושמ ןויצ" םגד רדג     02.44.12.0060
מ"מ 5.1/52/52 םיבצינ םיליפורפמ היושע      
םייקפוא םיליפורפ ינש ,מ"מ 99 לש חוורמב      
4/082/0 ליפורפמ םידומעו ,מ"מ 2/04/06      

 17,280.00   480.00    36.00 םידדוב ןוטב תודוסי תוברל ,'מ 50.3 לכ מ"מ רטמ   
 17,280.00 הדלפ יליפורפמ תוידסומ תורדג 21.44.20 כ"הס  

      
ת י ט ר פ  ה י נ ב ל  ת ו ק ע מ  22.44.20 ק ר פ  ת ת       
ה י ו ו ר ו       
      
םע ע"ש וא "הרדג" וא "תרנכ" םגד הקעמ     02.44.22.0010
0.2 לכ מ"מ 2/05/05 ליפורפמ הדלפ ידומע      
םיליפורפמ םיבצינו 'מ 50.1 הבוגבו 'מ      
מ"מ 99 לש חוורמבו מ"מ 5.1/02/02      
,מ"מ 2/52/05 םייקפוא םיליפורפלםירבוחמה      
םירבחמב דומעל תרגסמה רוביח תוברל      

 24,420.00   370.00    66.00 םידדוב ןוטב תודוסיו םירוויע רטמ   
      
"דהוא" םגד די יזחאמ ינש םע הדלפמ הקעמ     02.44.22.0230
דחא זחאמ ,מ"מ 24 רטוק תורוניצמ ע"ש וא      
זחאמו 'מ 80.1 הבוגב ןיפ י"ע רבוחמ ןוילע      
רוניצ י"ע הקעמה לש ודיצב רבוחמ ינש די      
םידומעל 'מ 58.0 הבוגב מ"מ 61 רטוק      
יושע הקעמה ,'מ 5.1 לכ  מ"מ 84 תורוניצמ      
חוורמב מ"מ 21/01 רטוק םייכנא תורוניצמ      
ןותחתה יקפוא טומהו מ"מ 99 לש      
ןוגיע תטלפ תוברל ,מ"מ 33 רטוקברוניצמ      
תוטומ םע מ"מ 6/051/051 תודימב םידומעל      
,עובצו ןוולוגמ הקעמה .םולהי חודיק וא ןוגיע      

 20,440.00   730.00    28.00 ןוטבב ןגועמ רטמ   
 44,860.00 היוורו תיטרפ הינבל תוקעמ 22.44.20 כ"הס  

      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../187 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     187 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
רודיג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ם י ר ע ש  13.44.20 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
וא "ןרע יפנכ וד" םגד ןוולוגמ יפנכ-וד רעש     02.44.31.0022
,מ"ס 002/074-054 תודימב ע"ש  וא "רבצ"      
,מ"מ 2.2/04/06 ליפורפמ ףנכה תרגסמ      
לש חוורמב מ"מ 5.1/52/52 ליפורפמ םיבצינ      
ליפורפמ םידומע תוברל ,מ"מ 001-99      
םיחירב ,היילת לוענמ ,מ"מ 2.3/001/001      
1 מ"ס 08/08/08 תודימב תודוסיו עקרקל      

  7,700.00 7,700.00     1.00 002/052 תודימב םירעש 'חי   
  7,700.00 הדלפ יליפורפמ םירעש 13.44.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 69,840.00 רודיג 44.20 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../188 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     188 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15.20 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  01.15.20 ק ר פ  ת ת       
      
0.1 הבוגב דדמנה םעזג ףקיהש םיצע תתירכ     02.51.10.0026
03 דעו מ"ס 02 לעמ וניה עקרקה ינפ לעמ 'מ      

  1,350.00   270.00     5.00 )ןימזמה ח"ע רפוכ( 'מ 0.6 דע םהבוגו מ"ס 'חי   
      
8 לעמ יבועב ןוטב/טלפסא תעסימ קוריפ     02.51.10.0401

  6,300.00    18.00   350.00 מ"ס 02 דעו מ"ס ר"מ   
  7,650.00 קוריפו הנכה תודובע 01.15.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  7,650.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15.20 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../189 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     189 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
הרוקמ הכירבל םימ תוכרעמ -תוכירבה ףגא 07 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ  ת ו כ ר ע מ  -ת ו כ י ר ב ה  ף ג א  07.20 ק ר פ       
ה ר ו ק מ  ה כ י ר ב ל       
      
ף ו ג ב  ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  10.07.20 ק ר פ  ת ת       
ה ר ו ק מ  ה כ י ר ב       
      
הקבדהב C.V.P. -מ םיננוסמ םימל תרנצ     02.70.01.0010
שרדינכ הכירבה ףוגב )מ"מ 061 ( 6" רטוקב      

  1,120.00   280.00     4.00 .טרפימבו תוינכתב רטמ   
      
הקבדהב C.V.P. -מ םיננוסמ םימל תרנצ     02.70.01.0020
הפצירב הכירבה ףוגב )מ"מ 011 ( 4" רטוקב      

 39,600.00   220.00   180.00 .טרפימבו תוינכתב שרדינכ תויופעתסה ללוכ רטמ   
      
הקבדהב C.V.P. -מ םיננוסמ םימל תרנצ     02.70.01.0030
הפצירב הכירבה ףוגב מ"מ 57  דע רטוקב      
שרדינכ םירזפמל תואיציו םיבכור ללוכ      

 12,675.00   195.00    65.00 .טרפימבו תוינכתב רטמ   
      
לש םלש עטקמ היחשה תכירבל הקרוה תרנצ     02.70.01.0040
יטסלפ לדגומ ןפוד יבוע םע רוניצ      
טרפב שרדנכ רומיג םע 6" רטוקב"םירמ"      

  7,000.00   280.00    25.00 .ישאר וק דע תוינכתב רטמ   
      
טרפ יפל 8" רטוקב   השילג ימ תרנצ     02.70.01.0050

  1,700.00   850.00     2.00 'פמוק .4 " רטוקב םיפיקז 4 םע תוינכתב שרדנכ  
      
תפצירבו ןפודב 2" רטוקב ןוניס ימל םירזפמ     02.70.01.0080
S.T.M תרצותמ תודח תוניפ אלל הכירבה      
תורבחתה ללוכ רשואמ ע"ש וא לקינ םורכ      

 19,200.00   300.00    64.00 .ישארה וקל 'חי   
      

  2,400.00   300.00     8.00 רשואמ טרפ יפל  4" השילג ימ ףוסיא תודוקנ 'חי  02.70.01.0090
      
ריקב 2" רטוקב ןוניס ימל ףסונ רזפמ תפסות     02.70.01.0100

  1,200.00   300.00     4.00 .ל"נכ לקינ םורכמ S.T.M. תרצות הכירבה 'חי   
      
S.T.M. תרצות השילג ימ ףסאמ תפסות     02.70.01.0110

    300.00   300.00     1.00 . הדירי רטוק 6" לקינ םורכמ 'חי   
      
ללוכ 613 הטסורינמ 05/05 תשר הסכמ     02.70.01.0130

  2,500.00 1,250.00     2.00 הקרה רובל טרפ יפל הטסורינ תרגסמ 'חי   
 87,695.00 הרוקמ הכירב ףוגב םירזיבאו תרנצ 10.07.20 כ"הס  

      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../190 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     190 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
הרוקמ הכירבל םימ תוכרעמ -תוכירבה ףגא 07 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה כ י ר ב ה  ן י ב  ת ר נ צ  20.07.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו כ מ ה  ר ד ח ל   ה ר ו ק מ ה       
      
ללוכ הקבדהב C.V.P מ 8" השילג תרנצ     02.70.02.0010
הט, תויוז,םיחפסו  תודילחמ יתלב תוכימת      

  1,280.00   320.00     4.00 .םירויע םינגואו רטמ   
      

  1,120.00   280.00     4.00 ל"נכ 6" השילג תרנצ רטמ  02.70.02.0020
      
ו תויוז ללוכ הקבדהב 6" רטוקב הקרה תרנצ     02.70.02.0030

  8,400.00   280.00    30.00 .םירויע םינגואו "T" רטמ   
      
C.V.P -מ 4" רטוקב םיננוסמ םימ תרנצ     02.70.02.0040

 11,200.00   280.00    40.00 .שרדייש יפכ "T"ו תויוז ללוכ הקבדהב רטמ   
      
הקבדהב ל"נכ 6" רטוקב םיננוסמ םימ תרנצ     02.70.02.0050

  6,800.00   340.00    20.00 שרדייש יפכ "ט" ו תויווז ללוכ רטמ   
 28,800.00 תונוכמה רדחל  הרוקמה הכירבה ןיב תרנצ 20.07.20 כ"הס  

      
ה כ י ר ב ל  ן ו נ י ס  ד ו י צ  30.07.20 ק ר פ  ת ת       
ה ר ו ק מ       
      
"T" ירזיבאב שומיש השעי תונוכמ רדחב      
"4" םירטקב תויופעתסה ,תויוז לכל דבלב      
.הלעמו      
      
הרוזחימו השילגה ימ ףוסיאל תכרעמ     02.70.03.0020
CVP מ הקיציב םילוורשה לכ םע תבכרומה      
תרקב , ינוסארטלוא םימה סלפמ תרקב םע      
לכו ילמשח זרב םע םיירט םימ תפסוה      
תכירב .תוינכותב שרדינכ תרנצו םירזיבאה      
תונכהל תורבחתה ללוכ ךא םירחא י"ע ןוטבה      
.הקיניב הטסורינ תשרו ןוטבב םילוורש      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק .לכימל תנגומ הרואת םג תללכנ ריחמב  
      
ימוטאיד ןנסמ לש םוקמב הבצהו הקפסא     02.70.03.0030
תורנ 083 ל םאתומ מ"ס 011 רטוקב      
X 2 4" רטוקב  הצצה ןיע םע םיטרדנט      
תוסינכה לכ תוברל 2" הקרהו 4" יולימ חתפ,      
לופיט תוברל 'גנלפ םע תונגואמ תואיצי      

120,000.00 60,000.00     2.00 'פמוק .םייח תעבג לעפמב הקרבהב  
      
      
      
      

129,500.00 30.07.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../191 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     191 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
הרוקמ הכירבל םימ תוכרעמ -תוכירבה ףגא 07 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

129,500.00 מהעברה      
      
      
ולוכ רעיש ןנסמ לש םוקמב הבצה הקפסא     02.70.03.0040
שרדינכ הקרבהל לופיט ללוכ 613 הטסורינמ      
רודיס םע מ"ס 05 רטוקב טרפה תוינכותב      
4 רטוקב םירוח םע תשר ,הריהמ החיתפל      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .ל"נכ הקרבה תוברל הפילשל מ"מ  
      
רורחיס תבאשמ לש םוקמב הבצהו הקפסא     02.70.03.0050
דגנכ העש/ק"מ 55 דע תמאתומ תילגופירטנצ      
תוחפל  ס"כ 5.7 עונמ םע םימ דמוע רטמ 51      
הדמעהל רשואמ ע"ש וא ץיאמה  תרצות      
דגנ יסקופא תדחוימ העיבצ ללוכ תיכנא      
תוירחא םייתנש תוחפלו ץיאמה ףוגב הדולח      

 28,500.00 9,500.00     3.00 'פמוק .ל"נל  
      

  9,600.00   800.00    12.00 .4" רטוקב ןגואמ קותינ זרב 'חי  02.70.03.0060
      

  6,600.00 1,100.00     6.00 .6" ןגואמ קותינ זרב 'חי  02.70.03.0070
      

  3,200.00 1,600.00     2.00 ןגואמ 8" קותינ זרב 'חי  02.70.03.0080
      

    360.00   180.00     2.00 רטוק 2" הפיטש וק לע קותינ זרב 'חי  02.70.03.0090
      

  1,800.00   600.00     3.00 4" ןגואמ רזוח לא 'חי  02.70.03.0100
      

  1,800.00   900.00     2.00 6" ןגואמ רזוח לא 'חי  02.70.03.0110
      
םאתומה ךרואב C.V.P מ ןגואמ עטק     02.70.03.0120
רטוקב וק לע ילטיגיד הקיפס דמ לש הנקתהל      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק .6"  
      
וק לע יליגיד הקיפס דמ הנקתהו הקפסא     02.70.03.0130
האיציב םימה תקיפס תדידמל 6" רטוקב      

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק .םיננסמהמ  
      
יוטיחל תופומ םע 6" רטוקב ןגואמ רוניצ עטק     02.70.03.0140
תוסינכ תוברל 'מ 1 ךרואב C.V.P מ ולוכ      
םעו רוניצה זכרמל דע הרידח םע םילקימיכל      
שולש-2/1" רטוקב םירזוח לאו קותינ יזרב      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .וזמ וז תוקחרומ תוחפל תורידח  
      
יתש םעו 6" קותינ זרב םע ןגואמ עטק     02.70.03.0150

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק מ"מ 011 םומיחל תואיצי  
197,110.00 30.07.20 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../192 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     192 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
הרוקמ הכירבל םימ תוכרעמ -תוכירבה ףגא 07 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

197,110.00 מהעברה      
      
      
רדחב 4" רטוקב הקבדהב C.V.P מ רוניצ     02.70.03.0160
תוכימתו תויופעתסה םע תונוכמה      

  4,200.00   210.00    20.00 .תויעוצקימ רטמ   
      
רדחב 6" רטוקב הקבדהב C.V.P מ רוניצ     02.70.03.0170

 13,000.00   260.00    50.00 .ל"נכ תונוכמה רטמ   
      
רדחב 8" רטוקב הקבדהב C.V.P מ רוניצ     02.70.03.0180

  3,100.00   310.00    10.00 .ל"נכ תונוכמה רטמ   
      
תרנצל ןוניס דויצ לכ לש תמלשומ הנקתה     02.70.03.0190
תילוארדיה המיכסב שרדינכ םירזיבאלו      
תינכות סיסב לע הכירבה ןוניסל טלפמוק      
רושיאל ןלבקה י"ע ןכויש עוציבל תונוכמ רדח      

 14,500.00 14,500.00     1.00 'פמוק .שארמ  
      
םוימ תחא הנש ךשמל תוירחאו תוסיוו,תוריש     02.70.03.0200
ךרעמה לכל תומלשה ללוכ ןקתימה תריסמ      
תנכה תוברל תישארה הכירבל יוטיחו ןוניסה      
י"ע שרדינה יפל הקזחאו הלעפה תוארוה קית      
תואירבה דרשמ לש תונורחאה תונקתה      
תוינכות תנכה םג ללוכ הז ףיעס.טלפמוק      
רדחל 52:1 מ:ק ב שארמ תוטרופמ הדובע      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .תונוכמה  
      
ןקתמ םע דחי מ"מ I 061 הדלפ ליפורפ     02.70.03.0210
גוזל םיסכימ תמרהל תשרשו וו םע המרה      
מ"ס 082 ךרואב ליפורפה.םימטאידה םיננסמ      
םעו ספיליפ יגרב םע הרקיתל רבוחמ תוחפל      

 11,000.00 5,500.00     2.00 'פמוק . I ליפורפל םיכתורמה חלפ  
246,410.00 הרוקמ הכירבל ןוניס דויצ 30.07.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../193 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     193 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
הרוקמ הכירבל םימ תוכרעמ -תוכירבה ףגא 07 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ס ל  ל מ ש ח  ת ו כ ר ע מ   40.07.20 ק ר פ  ת ת       
ה ר ו ק מ  ה כ י ר ב ל  ם ו מ י ח ו  י ו ט י ח       
      
הכירבל יוטיחו ןוניסה ךרעמל למשח חול     02.70.04.0010
םומיחו יוטיח ןוניסה תוכרעמה םע הרוקמ      
,ישאר רטמטלוו ללוכו הרקבו דוקיפ, חוכל      
לפכ רופישל םילבכ ,עונמ לכל רטמרפמא      
ATLED( 'ש"טאוקל ירלודומ הנומ ,קפסהה      
רשואיו ינכטה טרפמב שרדינכ לכו) BBA לש      
םע שארמ רושיאל ושגויש הדובעה תוינכותב      
בשחוממ רקב ללוכ חולה.רלימ רנקולק דויצ      
רשואמו רדגומ מ"פת יפל הלעפה רשפאמה      

 28,500.00 28,500.00     1.00 'פמוק .שארמ  
      
ןוניס ךרעמל תבשחוממ הרקב תכרעמ     02.70.04.0020
הבחרהל תורשפא םע הרוקמ הכירבל יוטיחו      

 22,000.00 22,000.00     1.00 'פמוק .הנבמ תרקבל תרורשקתו  
      
רובע תונוכמה רדחב תילמשח היצלטסניא     02.70.04.0030
היולג הנקתהב הרוקמ הכירב לש ןוניס דויצ      
שרדנכ םינירושמ תרוניצ וא CVP תולעתב      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .טרפמב  
      
יוטיחה ךרעמ לכל תילמשח היצלטסניא     02.70.04.0040
תובאשמהו הרקבה תוכרעמ ןיב ללוכה      
תונוכמה רדחב למשחה תוחול ןיבל ןונימה      
לכ תא תוללוכה תושרדינה תונכהה לכ םע      
הרוקמה הכירבל תשלושמה הנגהה יביכרמ      
ידרשמה בשחמל רוביחל ךכוסמ וק תוברל      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .עבקייש רדחב  
      
רדחב םומיחה תכרעמל תילמשח היצלטסניא     02.70.04.0050

      3.00     3.00     1.00 'פמוק .ל"נכ תונוכמה  
      
תונוכמה רדחמ תולקת תרבעהל היצלטסיא     02.70.04.0060
היהיש בשחמל ךכוסמ ןק ךרד להנמה רדחל      

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק .תאז הרטמל עבקיש רדחב  
 64,003.00 הרוקמ הכירבל םומיחו יוטיח ןוניסל למשח תוכרעמ  40.07.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../194 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     194 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
הרוקמ הכירבל םימ תוכרעמ -תוכירבה ףגא 07 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה כ י ר ב ל  י ו ט י ח  ת ו כ ר ע מ  50.07.20 ק ר פ  ת ת       
ה ר ו ק מ       
      
טרופסה זכרמב תונוכמה רדחב:המדקה      
לכל םיהז םירקב לש תוכרעמ תוננכותמ      
תונוכמ רדחב תורקבה לש ןמוקימ .תוכירבה      
המירזב המיעטה ימ תא רזחמל רשפאיש ךכ      
ידועיה השילג ימ ףוסיא לכימל תינויצטיברג      
!הכירב לכ לש      
      
םע שידח רוססופורקימב דייוצמ היהי רקבה      
םימאתומ ןרציה לש םיילניגרוא םיסיטרכ      
ךשמהב םיטרופמה םירוסנסה םע הדובעל      
הריואב דימע PI 56 םוטא הנבמב םינותנ      
,תוחול( תונוכמה רדחב תררושה תיביזורוק      
)ב"ויכו הצמוח ,רולכ ידא      
      
ומכ םירטמרפה לע דקפלו דודמל בייח רקבה      
    HP 01 דע 0 מ רישי רולכ ,0-41 םוחתב  
    MPP, 0002 דע 0מ סקודר VM תדידמו  
קוידב סויסלצ 'עמ 001 דע 0 מ הרוטרפמט      
.הלעמ 1.0 לש      
      
תויהל בייח סקודרהו רישיה רולכה תאירק      
תרוטרפמטו HP תמרל םאתהב יוציפ םע      
תויהל בייח ישפוח רולכל רוסנסה .םימה      
םע ) תשוחנ /הניטלפ ( תירטמורפמא הטישב      
3 לש םייח ךרוא תלעבו ימצע יוקינל רודיס      
היהי סקודרל רוסנסה .תוירחאב תוחפל םינש      
ןתינה טילורטקלאב יולימ םע תיכוכזמ      
לופכ ךוכיס םע ילאיסקאוק לבכ ללוכ שודיחל      
    .  
      
תריחב יפל הלעפה רשפאל תבייח תכרעמה      
-א:תויורשפא שולשב הקזחאה שיא      
    FFO/NO ילנויצרופורפ ןפואב -ב)DIP(  
םע FFO/NO בלושמ ןפואבו      
ורשפאי םיגתמו םיעקש.ל"נכילנויצרופורפ      
וא/ו תיטמוטוא םירמוח לש בוליש לכב הדובע      
םע החוטבו החונ הרסהו הנקתהב תינדי      
.ישאר קספמ      
      
      
      
      

50.07.20 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../195 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     195 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
הרוקמ הכירבל םימ תוכרעמ -תוכירבה ףגא 07 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הרקימב הקעזאב תבלושמה הארתה הייהת      
םירטמרפה לש םירתומה תולובגמ הייטס לש      
תוחפל םיילירב דייוצי ןקתמה .םידדמינה      
ההובג דחא םירסממ ינשו רטמרפ לכל םיינש      
ךרוצל םידדמינה םירטמרפל ךומנ דחאו      
.הארתהה      
      
לע המירז קספמ ןקתוי המיעטה ימ וק לע      
ןונימה תובאשמה תלועפ תא קיספהל תנמ      
םע בלושמב המיעטה ימ לע המירז ןיא רשאכ      
.המירזה תוניקת הארמה תירונ      
      
העובק המירז תחטבהל המיעט ימל תרנצ      
תרקבל תסוו רתיה ןיב ללוכש המיגדל      
רטליפ ,סג רטליפ,ףקוע רוניצ ,קרופ ,המירזה      
ירזיבא רתי לכו )0 לויכ( רולכ דמ לויכל םחפ      
טווחמו C.V.P חול יבג לע ןקתומ לכה המיגד      
היצפוא הייהת .רדוסמו יעוצקימ ןפואב      
םע בשחמל ןהו םינותנ רגואל ןה תורבחתהל      
םע קוחרמ תרושקית רשפאל תנמ לע םדומ      
ינשל תודוקפו היצמרופיא תרבעהל רקב      
.םינוויכה      
      
יוטיחה תכרעמ לש שדחה םגדהמ הרקב חול     02.70.05.0110
רולכל ילנויצרופורפ רקב ללוכה הכירבל      
ילזונ רולכב שומישל רודיס ללוכ HP-לו      
וא/ו תינדי הלעפהל תורשפאו יזאג רולכלו      
תובאשמ יתש לע הטילש ללוכ תיטמוטוא      
היהי רקבה.הצמוחל תחאו רולכל ןונימ      
םראפורדיה קוושמכ ייא ולב תרצותמ      

 26,500.00 26,500.00     1.00 'פמוק הרישי האירקל  
      
סקודרו HP ל ףסונב רתונ רולכו רולכ לש      
הרודהמ  שארמ רשואמ ע"ש וא ייא ולב םגד      
ילרגטניא תוריכע דמ ללוכ םאתמ .השדחה      
י"ע ורושיאבו תואירבה דרשמ י"ע שרדינכ      
יתנש םולשת אלל טנרטניאב םינותנ תרבעה      
. ףסונ      
      
      
      
      

 26,500.00 50.07.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../196 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     196 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
הרוקמ הכירבל םימ תוכרעמ -תוכירבה ףגא 07 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 26,500.00 מהעברה      
      
      
ילזונ רולכ תמרזהל םילקימיכל ןונימ תבאשמ     02.70.05.0130
םגד OCSEJ תרצות העש רטיל 02 קפסהב      
    42-A-SODNIM הביאשל תרנצה לכ םע  

  7,600.00 3,800.00     2.00 'פמוק .ןופיס יטנא ללוכ טלפמוק הקרזהו  
      
קפסהב ילזונ רולכ וא הצמוחל ןונימ תבאשמ     02.70.05.0140

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק .KM OCSEJ-21 םגד ל"נכ העש רטיל 01  
      
,ןגמ ידגבו דויצ ,הכסמ תללוכה ןגמ תכרע     02.70.05.0150
טוליש ,הפילד יוליגל הינומא,םינוקית תכרע      
דרשמ י"ע שרדינכ תוארוהו תויחנהה לכו      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק טלפמוק תונורחאה םהיתוארוהב תואירבה  
      
הכירבל יוטיח ירמוח תרידח תעינמל יעצמא     02.70.05.0160
ללוכ ןוניסה תקספה תעב רקובמ אל ןפואב      
םירזיבאו המירז קיספמו ילמשח טוויח      
תטלחומ החטבהל םילקימיכה תרנצ קותינל      
תונכדועמה תושירדלו ןנכתמה רושיאל ףופכ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק תואירבה דרשמ לש  
      
י"ע רשואמ ההובג תושיגר לעב רולכ ייאלג     02.70.05.0170
םימ תלעפהל דיאונולוס ללוכ תואירבה דרשמ      
שרדינכ ףלודה רולכה תפיטשל םירזפמ ךרד      

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק 05XTC MAHDLO םגד תוינכותב  
      
ןיב יטסלפ רמוחמ הקיניה תרנצה לכ     02.70.05.0180
ידועי היטבמא םע תוימוי תונמל םילכימה      
ןיבל ) ףיעסה ריחמב לולכ( הכירב לכל      
הכימת תוברל תוכומסה ןונימ תובאשמ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .הדילחמ יתלב תשרב הפוצר  
      
0228 םגד םימה תוריכע לע תרוקיבל ןקתמ     02.70.05.0190
    T59 ILG תואירב דרשמ י"ע רשואמ ע"ש  

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק .דבלב תפסונ הארוה יפל.טרפימב ראותמו  
      

    300.00   300.00     1.00 ילזונה רולכ וק לע ידיאונולוס זרב 'חי  02.70.05.0250
      

    300.00   300.00     1.00 ל"נכ הצמוח וק לע ידיאונולוס זרב 'חי  02.70.05.0260
      
הלודג הכירבל תימוי הנמל םינקיר'ג טס     02.70.05.0270

    400.00   400.00     1.00 'פמוק הצמוחלו רולכל  
      

 56,900.00 50.07.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../197 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     197 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
הרוקמ הכירבל םימ תוכרעמ -תוכירבה ףגא 07 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 56,900.00 מהעברה      
      
      
רטיל 0002 חפנב ילזונ רולכ ןוסחיאל לכימ     02.70.05.0280
םע הדלפ יליפיורפיבג לע תרצאמ ללוכ      
ךרד יולימל תונכה ללוכ לק עונישל םילגלג      
זרב ללוכ לכימל דע קולדית בכרמ 2" רוניצ      

  3,600.00 3,600.00     1.00 'פמוק .תווצקב קותינ  
      
רטיל 057 חפנב הצמוחל ל"נכ יטסלפ לכימ     02.70.05.0290
תדיינ הדלפ יליפורפ יבג לע תרצאמ ללוכ      

  2,800.00 2,800.00     1.00 'פמוק ל"נכ  
      
ילכיממ תימוי הנמ יולימל יתדבעמ דויצ     02.70.05.0300
יולימ וחיטבי רשא הצמוחו רולכ לש הריבצה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק יתוחיטב דחיוימבו לק ריהמ  
      
םוימ תחא הנש ךשמל תוירחאו תוסיוו,תוריש     02.70.05.0310
קית תנכה ללוכ יוטיחה ןקתימה תריסמ      
י"ע שרדינה יפל הקזחאו הלעפה תוארוה      
תואירבה דרשמ לש תונורחאה תונקתה      
ןכדועמ טוליש תללוכ הריסמה.טלפמוק      
םילקימיכה לכל הביבסה תוכיא י"ע שרדנכ      
לכב דמוע ןקתמהש ךמסומ קדוב לש המיתחו      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .תוחיטבה תושירד  
 70,300.00 הרוקמ הכירבל יוטיח תוכרעמ 50.07.20 כ"הס  

      
ה ר ק ב  ת כ ר ע מ   60.07.20 ק ר פ  ת ת       
ר ו ב ע  י ו ט י ח ו  ן ו נ י ס  ת ו כ ר ע מ ל  ת ב ש ח ו מ מ       
ה ר ו ק מ  ה כ י ר ב       
      
תנכות תללוכה תבשחוממ הרקב תכרעמ      02.70.06.0010
    WEIV XAPOT םירטמרפה תגוצתל  
דחא לכל SECAFRETNI ,םידדמנה      
םירקבה לכ לש תשרל רוביחו םירקבהמ      
תוכרעמה רתיל הנכה םע  הנבמ תרקבל      
רדח תוחולב םירקבה רתיו  תובשחוממה      
רשפאת הנכותה .תוגגה לע תוחולו תונוכמ      
םיכרע יוניש ומכ תוינוויכ וד תולועפ עוציב      
ןונימה תובאשמ לש הרקב ינפואו םיינוציק      
םירטמרפה לש םיפרג עוציב ןכו      
לכ לש עקר לע תונומת הנייהת.םידדמנה      
היתובאשמ לכ לע דרפינב הכירבו הכירב      

 21,500.00 21,500.00     1.00 'פמוק .םומיחו יוטיח ןוניסל  
      

 21,500.00 60.07.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../198 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     198 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
הרוקמ הכירבל םימ תוכרעמ -תוכירבה ףגא 07 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,500.00 מהעברה      
      
      
הרוקמ הכירבל תבשחוממ הרקבה תכרעמ      02.70.06.0020
יוטיח ,ןוניס תכרעמ לע הרקבו הטילשל      
,הרוטרפמט תמרל היצקידניא  ללוכ םומיחו      
תמרו תוחל ללוכ ריוואבו םימב ןויקנו רולכ      
םישגר ללוכ OC +2OC תוברל רולכ      
םינותנ תרבעהו הרקבל דע היצלטסניאו      

 15,500.00 15,500.00     1.00 'פמוק .עבקיש להנמ רדחל  
 37,000.00 הרוקמ הכירב רובע יוטיחו ןוניס תוכרעמל תבשחוממ הרקב תכרעמ  60.07.20 כ"הס  

      
י צ ח  י ו ל י מ  ת כ ר ע מ  70.07.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ י ר ב ל  ת י מ ו ט א י ד  ה מ ד א  ל ש  ת י ט מ ו ט ו א       
ת ו ר ו ק מ       
      
שרדנכ תימוטאיד המדא יולימ תכרעמ     02.70.07.0010
בובריע לכימ תללוכה תילוארדיהה תינכותב      
קותינ יזרבו רורחיס תבאשמ ,דנטס יבג לע      
תוינוציח תוכירב לש ןוניס ינקתמל לכימה לע      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק דבלב  
      
לכ ןיבל לכימ ןיב מ"מ 36 רטוקב תרנצ     02.70.07.0020
תינכותל םאתהב קותינ יזרב ללוכ םיננסמה      

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק .תורוקמ תוכירבל תילוארדהה  
      
ןוניס חולב תפסותכ תילמשח היצלטסניא     02.70.07.0030

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק תורוקמ תוכירבל תימוטאידה המדאה יולימל  
 14,000.00 תורוקמ תוכירבל תימוטאיד המדא לש תיטמוטוא יצח יולימ תכרעמ 70.07.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

548,208.00 הרוקמ הכירבל םימ תוכרעמ -תוכירבה ףגא 07.20 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../199 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     199 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
תוטועפ תכירבל םימ תוכרעמ 17 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ט ו ע פ  ת כ י ר ב ל  ם י מ  ת ו כ ר ע מ  17.20 ק ר פ       
      
ף ו ג ב  ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  10.17.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ט ו ע פ  ת כ י ר ב       
      
הקבדהב C.V.P. -מ םיננוסמ םימל תרנצ     02.71.01.0010
שרדינכ הכירבה ףוגב )מ"מ 061 ( 6" רטוקב      

            280.00 .טרפימבו תוינכתב רטמ           
      
הקבדהב C.V.P. -מ םיננוסמ םימל תרנצ     02.71.01.0020
הפצירב הכירבה ףוגב )מ"מ 011 ( 4" רטוקב      

  9,240.00   220.00    42.00 .טרפימבו תוינכתב שרדינכ תויופעתסה ללוכ רטמ   
      
הקבדהב C.V.P. -מ םיננוסמ םימל תרנצ     02.71.01.0030
הפצירב הכירבה ףוגב מ"מ 57  דע רטוקב      
שרדינכ םירזפמל תואיציו םיבכור ללוכ      

            195.00 .טרפימבו תוינכתב רטמ           
      
לש םלש עטקמ היחשה תכירבל הקרוה תרנצ     02.71.01.0040
יטסלפ לדגומ ןפוד יבוע םע רוניצ      
טרפב שרדנכ רומיג םע 6" רטוקב"םירמ"      

  2,240.00   280.00     8.00 .ישאר וק דע תוינכתב רטמ   
      
טרפ יפל 6" רטוקב   השילג ימ תרנצ     02.71.01.0050

  1,700.00   850.00     2.00 'פמוק .4 " רטוקב םיפיקז 4 םע תוינכתב שרדנכ  
      
תפצירבו ןפודב 2" רטוקב ןוניס ימל םירזפמ     02.71.01.0080
S.T.M תרצותמ תודח תוניפ אלל הכירבה      
תורבחתה ללוכ רשואמ ע"ש וא לקינ םורכ      

  6,600.00   300.00    22.00 .ישארה וקל 'חי   
      

  2,400.00   300.00     8.00 רשואמ טרפ יפל  4" השילג ימ ףוסיא תודוקנ 'חי  02.71.01.0090
      
ריקב 2" רטוקב ןוניס ימל ףסונ רזפמ תפסות     02.71.01.0100

    600.00   300.00     2.00 .ל"נכ לקינ םורכמ S.T.M. תרצות הכירבה 'חי   
      
S.T.M. תרצות השילג ימ ףסאמ תפסות     02.71.01.0110

    600.00   300.00     2.00 . הדירי רטוק 6" לקינ םורכמ 'חי   
      
ללוכ 613 הטסורינמ 05/05 תשר הסכמ     02.71.01.0130

  2,500.00 1,250.00     2.00 הקרה רובל טרפ יפל הטסורינ תרגסמ 'חי   
 25,880.00 תוטועפ תכירב ףוגב םירזיבאו תרנצ 10.17.20 כ"הס  
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../200 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     200 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
תוטועפ תכירבל םימ תוכרעמ 17 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת כ י ר ב ה  ן י ב  ת ר נ צ  20.17.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו כ מ ה  ר ד ח ל   ת ו ט ו ע פ       
      
ללוכ הקבדהב C.V.P מ 4" השילג תרנצ     02.71.02.0010
הט, תויוז,םיחפסו  תודילחמ יתלב תוכימת      

  1,280.00   320.00     4.00 .םירויע םינגואו רטמ   
      

 12,320.00   280.00    44.00 ל"נכ 6" השילג תרנצ רטמ  02.71.02.0020
      
ו תויוז ללוכ הקבדהב 6" רטוקב הקרה תרנצ     02.71.02.0030

 15,680.00   280.00    56.00 .םירויע םינגואו "T" רטמ   
      
C.V.P -מ 4" רטוקב םיננוסמ םימ תרנצ     02.71.02.0040

 23,520.00   280.00    84.00 .שרדייש יפכ "T"ו תויוז ללוכ הקבדהב רטמ   
      
הקבדהב ל"נכ 6" רטוקב םיננוסמ םימ תרנצ     02.71.02.0050

  3,400.00   340.00    10.00 שרדייש יפכ "ט" ו תויווז ללוכ רטמ   
 56,200.00 תונוכמה רדחל  תוטועפ תכירבה ןיב תרנצ 20.17.20 כ"הס  

      
ת כ י ר ב ל  ן ו נ י ס  ד ו י צ  30.17.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ט ו ע פ       
      
"T" ירזיבאב שומיש השעי תונוכמ רדחב      
"4" םירטקב תויופעתסה ,תויוז לכל דבלב      
.הלעמו      
      
הרוזחימו השילגה ימ ףוסיאל תכרעמ     02.71.03.0020
CVP מ הקיציב םילוורשה לכ םע תבכרומה      
תרקב , ינוסארטלוא םימה סלפמ תרקב םע      
לכו ילמשח זרב םע םיירט םימ תפסוה      
תכירב .תוינכותב שרדינכ תרנצו םירזיבאה      
תונכהל תורבחתה ללוכ ךא םירחא י"ע ןוטבה      
.הקיניב הטסורינ תשרו ןוטבב םילוורש      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק .לכימל תנגומ הרואת םג תללכנ ריחמב  
      
ימוטאיד ןנסמ לש םוקמב הבצהו הקפסא     02.71.03.0030
תורנ 083 ל םאתומ מ"ס 011 רטוקב      
X 2 4" רטוקב  הצצה ןיע םע םיטרדנט      
תוסינכה לכ תוברל 2" הקרהו 4" יולימ חתפ,      
לופיט תוברל 'גנלפ םע תונגואמ תואיצי      

 60,000.00 60,000.00     1.00 'פמוק .םייח תעבג לעפמב הקרבהב  
      
      
      
      

 69,500.00 30.17.20 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../201 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     201 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
תוטועפ תכירבל םימ תוכרעמ 17 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 69,500.00 מהעברה      
      
      
ולוכ רעיש ןנסמ לש םוקמב הבצה הקפסא     02.71.03.0040
שרדינכ הקרבהל לופיט ללוכ 613 הטסורינמ      
רודיס םע מ"ס 03 רטוקב טרפה תוינכותב      
4 רטוקב םירוח םע תשר ,הריהמ החיתפל      

  8,450.00 8,450.00     1.00 'פמוק .ל"נכ הקרבה תוברל הפילשל מ"מ  
      
רורחיס תבאשמ לש םוקמב הבצהו הקפסא     02.71.03.0050
דגנכ העש/ק"מ 52 דע תמאתומ תילגופירטנצ      
תוחפל  ס"כ 3 עונמ םע םימ דמוע רטמ 51      
הדמעהל רשואמ ע"ש וא ץיאמה  תרצות      
דגנ יסקופא תדחוימ העיבצ ללוכ תיכנא      
תוירחא םייתנש תוחפלו ץיאמה ףוגב הדולח      

 19,000.00 9,500.00     2.00 'פמוק .ל"נל  
      

  9,600.00   800.00    12.00 .4" רטוקב ןגואמ קותינ זרב 'חי  02.71.03.0060
      

  4,400.00 1,100.00     4.00 .6" ןגואמ קותינ זרב 'חי  02.71.03.0070
      

          1,600.00 ןגואמ 8" קותינ זרב 'חי          02.71.03.0080
      

    720.00   180.00     4.00 רטוק 2" הפיטש וק לע קותינ זרב 'חי  02.71.03.0090
      

  1,800.00   600.00     3.00 4" ןגואמ רזוח לא 'חי  02.71.03.0100
      

            900.00 6" ןגואמ רזוח לא 'חי          02.71.03.0110
      
םאתומה ךרואב C.V.P מ ןגואמ עטק     02.71.03.0120
רטוקב וק לע ילטיגיד הקיפס דמ לש הנקתהל      

    490.00   490.00     1.00 'פמוק .4"  
      
וק לע יליגיד הקיפס דמ הנקתהו הקפסא     02.71.03.0130
האיציב םימה תקיפס תדידמל 4" רטוקב      

  2,850.00 2,850.00     1.00 'פמוק .םיננסמהמ  
      
יוטיחל תופומ םע 6" רטוקב ןגואמ רוניצ עטק     02.71.03.0140
תוסינכ תוברל 'מ 1 ךרואב C.V.P מ ולוכ      
םעו רוניצה זכרמל דע הרידח םע םילקימיכל      
שולש-2/1" רטוקב םירזוח לאו קותינ יזרב      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .וזמ וז תוקחרומ תוחפל תורידח  
      
יתש םעו 4" קותינ זרב םע ןגואמ עטק     02.71.03.0150

  2,100.00 1,050.00     2.00 'פמוק מ"מ 011 םומיחל תואיצי  
119,710.00 30.17.20 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../202 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     202 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
תוטועפ תכירבל םימ תוכרעמ 17 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

119,710.00 מהעברה      
      
      
רדחב 4" רטוקב הקבדהב C.V.P מ רוניצ     02.71.03.0160
תוכימתו תויופעתסה םע תונוכמה      

 10,080.00   210.00    48.00 .תויעוצקימ רטמ   
      
רדחב 6" רטוקב הקבדהב C.V.P מ רוניצ     02.71.03.0170

  4,680.00   260.00    18.00 .ל"נכ תונוכמה רטמ   
      
רדחב 8" רטוקב הקבדהב C.V.P מ רוניצ     02.71.03.0180

  3,100.00   310.00    10.00 .ל"נכ תונוכמה רטמ   
      
תרנצל ןוניס דויצ לכ לש תמלשומ הנקתה     02.71.03.0190
תילוארדיה המיכסב שרדינכ םירזיבאלו      
תינכות סיסב לע הכירבה ןוניסל טלפמוק      
רושיאל ןלבקה י"ע ןכויש עוציבל תונוכמ רדח      

          14,500.00 'פמוק         .שארמ  
      
םוימ תחא הנש ךשמל תוירחאו תוסיוו,תוריש     02.71.03.0200
ךרעמה לכל תומלשה ללוכ ןקתימה תריסמ      
תנכה תוברל תישארה הכירבל יוטיחו ןוניסה      
י"ע שרדינה יפל הקזחאו הלעפה תוארוה קית      
תואירבה דרשמ לש תונורחאה תונקתה      
תוינכות תנכה םג ללוכ הז ףיעס.טלפמוק      
רדחל 52:1 מ:ק ב שארמ תוטרופמ הדובע      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .תונוכמה  
      
ןקתמ םע דחי מ"מ I 061 הדלפ ליפורפ     02.71.03.0210
ןנסמל םיסכימ תמרהל תשרשו וו םע המרה      
תוחפל מ"ס 041 ךרואב ליפורפה. ימטאידה      
חלפ םעו ספיליפ יגרב םע הרקיתל רבוחמ      

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק . I ליפורפל םיכתורמה  
146,570.00 תוטועפ תכירבל ןוניס דויצ 30.17.20 כ"הס  
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../203 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     203 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
תוטועפ תכירבל םימ תוכרעמ 17 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ס ל  ל מ ש ח  ת ו כ ר ע מ   40.17.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ט ו ע פ  ת כ י ר ב ל  ם ו מ י ח ו  י ו ט י ח       
      
תכירבל יוטיחו ןוניסה ךרעמל למשח חול     02.71.04.0010
יוטיח ןוניסה תוכרעמה םע תינוציח תוטועפ      
,ישאר רטמטלוו ללוכו הרקבו דוקיפו      
לפכ רופישל םילבכ ,עונמ לכל רטמרפמא      
ATLED( 'ש"טאוקל ירלודומ הנומ ,קפסהה      
רשואיו ינכטה טרפמב שרדינכ לכו) BBA לש      
םע שארמ רושיאל ושגויש הדובעה תוינכותב      
בשחוממ רקב ללוכ חולה.רלימ רנקולק דויצ      
רשואמו רדגומ מ"פת יפל הלעפה רשפאמה      

 22,500.00 22,500.00     1.00 'פמוק .שארמ  
      
ןוניס ךרעמל תבשחוממ הרקב תכרעמ     02.71.04.0020
לש תכרעמל תפסותכ תוטועפ תכירבל יוטיחו      

 22,000.00 22,000.00     1.00 'פמוק הרוקמה  
      
ןוניסה ךרעמל תמלשומ תילמשח היצלטסניא     02.71.04.0030
היולג הנקתהב  תוטועפ תכירב לש  םומיחו      
םינירושמ תורוניצ וא.C.V.P. תולעתב      

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק .תוינכותבו טרפימב שרדינכ  
      
יוטיחה ךרעמ לכל תילמשח היצלטסניא     02.71.04.0060
תובאשמהו הרקבה תוכרעמ ןיב ללוכה      
תונוכמה רדחב למשחה תוחול ןיבל ןונימה      
לכ תא תוללוכה תושרדינה תונכהה לכ םע      
תוטועפ תכירבל תשלושמה הנגהה יביכרמ      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .ידרשמה בשחמל רוביחל ךכוסמ וק תוברל  
      
רדחב םומיחה תכרעמל תילמשח היצלטסניא     02.71.04.0061

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק תוטועפ תכירבל תונוכמה  
      
תונוכמה רדחמ תולקת תרבעהל היצלטסניא     02.71.04.0062
גוסל טוריפ ללוכ להנמה דרשמבש בשחמ לא      
בשחמל דע ךכוסמ וק ךרד תולקתה      

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק .ודרשמבש  
 63,500.00 תוטועפ תכירבל םומיחו יוטיח ןוניסל למשח תוכרעמ  40.17.20 כ"הס  
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../204 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     204 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
תוטועפ תכירבל םימ תוכרעמ 17 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת כ י ר ב ל  י ו ט י ח  ת ו כ ר ע מ  50.17.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ט ו ע פ       
      
טרופסה זכרמב תונוכמה רדחב:המדקה      
לכל םיהז םירקב לש תוכרעמ תוננכותמ      
תונוכמ רדחב תורקבה לש ןמוקימ .תוכירבה      
המירזב המיעטה ימ תא רזחמל רשפאיש ךכ      
ידועיה השילג ימ ףוסיא לכימל תינויצטיברג      
!הכירב לכ לש      
      
םע שידח רוססופורקימב דייוצמ היהי רקבה      
םימאתומ ןרציה לש םיילניגרוא םיסיטרכ      
ךשמהב םיטרופמה םירוסנסה םע הדובעל      
הריואב דימע PI 56 םוטא הנבמב םינותנ      
,תוחול( תונוכמה רדחב תררושה תיביזורוק      
)ב"ויכו הצמוח ,רולכ ידא      
      
ומכ םירטמרפה לע דקפלו דודמל בייח רקבה      
    HP 01 דע 0 מ רישי רולכ ,0-41 םוחתב  
    MPP, 0002 דע 0מ סקודר VM תדידמו  
קוידב סויסלצ 'עמ 001 דע 0 מ הרוטרפמט      
.הלעמ 1.0 לש      
      
תויהל בייח סקודרהו רישיה רולכה תאירק      
תרוטרפמטו HP תמרל םאתהב יוציפ םע      
תויהל בייח ישפוח רולכל רוסנסה .םימה      
םע ) תשוחנ /הניטלפ ( תירטמורפמא הטישב      
3 לש םייח ךרוא תלעבו ימצע יוקינל רודיס      
היהי סקודרל רוסנסה .תוירחאב תוחפל םינש      
ןתינה טילורטקלאב יולימ םע תיכוכזמ      
לופכ ךוכיס םע ילאיסקאוק לבכ ללוכ שודיחל      
    .  
      
תריחב יפל הלעפה רשפאל תבייח תכרעמה      
-א:תויורשפא שולשב הקזחאה שיא      
    FFO/NO ילנויצרופורפ ןפואב -ב)DIP(  
םע FFO/NO בלושמ ןפואבו      
ורשפאי םיגתמו םיעקש.ל"נכילנויצרופורפ      
וא/ו תיטמוטוא םירמוח לש בוליש לכב הדובע      
םע החוטבו החונ הרסהו הנקתהב תינדי      
.ישאר קספמ      
      
      
      
      

50.17.20 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../205 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     205 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
תוטועפ תכירבל םימ תוכרעמ 17 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הרקימב הקעזאב תבלושמה הארתה הייהת      
םירטמרפה לש םירתומה תולובגמ הייטס לש      
תוחפל םיילירב דייוצי ןקתמה .םידדמינה      
ההובג דחא םירסממ ינשו רטמרפ לכל םיינש      
ךרוצל םידדמינה םירטמרפל ךומנ דחאו      
.הארתהה      
      
לע המירז קספמ ןקתוי המיעטה ימ וק לע      
ןונימה תובאשמה תלועפ תא קיספהל תנמ      
םע בלושמב המיעטה ימ לע המירז ןיא רשאכ      
.המירזה תוניקת הארמה תירונ      
      
העובק המירז תחטבהל המיעט ימל תרנצ      
תרקבל תסוו רתיה ןיב ללוכש המיגדל      
רטליפ ,סג רטליפ,ףקוע רוניצ ,קרופ ,המירזה      
ירזיבא רתי לכו )0 לויכ( רולכ דמ לויכל םחפ      
טווחמו C.V.P חול יבג לע ןקתומ לכה המיגד      
היצפוא הייהת .רדוסמו יעוצקימ ןפואב      
םע בשחמל ןהו םינותנ רגואל ןה תורבחתהל      
םע קוחרמ תרושקית רשפאל תנמ לע םדומ      
ינשל תודוקפו היצמרופיא תרבעהל רקב      
.םינוויכה      
      
יוטיחה תכרעמ לש שדחה םגדהמ הרקב חול     02.71.05.0110
רולכל ילנויצרופורפ רקב ללוכה הכירבל      
ילזונ רולכב שומישל רודיס ללוכ HP-לו      
וא/ו תינדי הלעפהל תורשפאו יזאג רולכלו      
תובאשמ יתש לע הטילש ללוכ תיטמוטוא      
היהי רקבה.הצמוחל תחאו רולכל ןונימ      
וא םראפורדיה י"ע קוושמכ ייא ולב תרצותמ      

 26,500.00 26,500.00     1.00 'פמוק הרישי האירקל ע"ש  
      
סקודרו HP ל ףסונב רתונ רולכו רולכ לש      
ללוכ םאתמ .השדחה הרודהמ ייא ולב םגד      
דרשמ י"ע שרדינכ ילרגטניא תוריכע דמ      
םינותנ תרבעה י"ע ורושיאבו תואירבה      
. טנרטניאב      
      
ילזונ רולכ תמרזהל םילקימיכל ןונימ תבאשמ     02.71.05.0130
םגד OCSEJ תרצות העש רטיל 02 קפסהב      
    42-A-SODNIM הביאשל תרנצה לכ םע  

          3,800.00 'פמוק         .ןופיס יטנא ללוכ טלפמוק הקרזהו  
 26,500.00 50.17.20 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../206 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     206 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
תוטועפ תכירבל םימ תוכרעמ 17 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 26,500.00 מהעברה      
      
      
קפסהב ילזונ רולכ וא הצמוחל ןונימ תבאשמ     02.71.05.0140

  4,400.00 2,200.00     2.00 'פמוק .KM OCSEJ-21 םגד ל"נכ העש רטיל 01  
      
,ןגמ ידגבו דויצ ,הכסמ תללוכה ןגמ תכרע     02.71.05.0150
טוליש ,הפילד יוליגל הינומא,םינוקית תכרע      
דרשמ י"ע שרדינכ תוארוהו תויחנהה לכו      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק טלפמוק תונורחאה םהיתוארוהב תואירבה  
      
הכירבל יוטיח ירמוח תרידח תעינמל יעצמא     02.71.05.0160
ללוכ ןוניסה תקספה תעב רקובמ אל ןפואב      
םירזיבאו המירז קיספמו ילמשח טוויח      
תטלחומ החטבהל םילקימיכה תרנצ קותינל      
תונכדועמה תושירדלו ןנכתמה רושיאל ףופכ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק תואירבה דרשמ לש  
      
י"ע רשואמ ההובג תושיגר לעב רולכ ייאלג     02.71.05.0170
םימ תלעפהל דיאונולוס ללוכ תואירבה דרשמ      
שרדינכ ףלודה רולכה תפיטשל םירזפמ ךרד      

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק 05XTC MAHDLO םגד תוינכותב  
      
ןיב יטסלפ רמוחמ הקיניה תרנצה לכ     02.71.05.0180
ידועי היטבמא םע תוימוי תונמל םילכימה      
ןיבל ) ףיעסה ריחמב לולכ( הכירב לכל      
הכימת תוברל תוכומסה ןונימ תובאשמ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .הדילחמ יתלב תשרב הפוצר  
      
0228 םגד םימה תוריכע לע תרוקיבל ןקתמ     02.71.05.0190
    T59 ILG תואירב דרשמ י"ע רשואמ ע"ש  

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק .דבלב תפסונ הארוה יפל.טרפימב ראותמו  
      

    300.00   300.00     1.00 ילזונה רולכ וק לע ידיאונולוס זרב 'חי  02.71.05.0250
      

    300.00   300.00     1.00 ל"נכ הצמוח וק לע ידיאונולוס זרב 'חי  02.71.05.0260
      
הלודג הכירבל תימוי הנמל םינקיר'ג טס     02.71.05.0270

    400.00   400.00     1.00 'פמוק הצמוחלו רולכל  
      
םינטק םיחפנב ךא   ל"נכ םינקירג טס     02.71.05.0280

    200.00   200.00     1.00 'פמוק .היטבמא םע המאתהב  
      
      
      

 51,700.00 50.17.20 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../207 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     207 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
תוטועפ תכירבל םימ תוכרעמ 17 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 51,700.00 מהעברה      
      
      
םוימ תחא הנש ךשמל תוירחאו תוסיוו,תוריש     02.71.05.0290
קית תנכה ללוכ יוטיחה ןקתימה תריסמ      
י"ע שרדינה יפל הקזחאו הלעפה תוארוה      
תואירבה דרשמ לש תונורחאה תונקתה      
ןכדועמ טוליש תללוכ הריסמה.טלפמוק      
םילקימיכה לכל הביבסה תוכיא י"ע שרדנכ      
לכב דמוע ןקתמהש ךמסומ קדוב לש המיתחו      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .תוחיטבה תושירד  
 56,200.00 תוטועפ תכירבל יוטיח תוכרעמ 50.17.20 כ"הס  

      
ת ב ש ח ו מ מ  ה ר ק ב  60.17.20 ק ר פ  ת ת       
ת י נ ו צ י ח  ה כ י ר ב ל  י ו ט י ח ו  ן ו נ י ס  ת ו כ ר ע מ ל       
      
תוכרעמ רובע הרקב תכרעמ לש תפסות     02.71.06.0010
ללוכ הרוקמה לש הרקבל תוטועפנ תכירב      

 12,500.00 12,500.00     1.00 'פמוק . תושרדנה תומלשההו הבחרה  
 12,500.00 תינוציח הכירבל יוטיחו ןוניס תוכרעמל תבשחוממ הרקב 60.17.20 כ"הס  

      
י צ ח  י ו ל י מ    ת מ ל ש ה  70.17.20 ק ר פ  ת ת       
ת כ י ר ב ל   ת י מ ו ט א י ד  ה מ ד א  ל ש  ת י ט מ ו ט ו א       
ת ו ט ו ע פ       
      
המדא יולימ תכרעמ לש המלשהו תפסות     02.71.07.0010
םג  תילוארדיהה תינכותב שרדנכ תימוטאיד      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק ץוחב תוטועפל  רובע  
      
לכ ןיבל לכימ ןיב מ"מ 36 רטוקב תרנצ     02.71.07.0020
תינכותל םאתהב קותינ יזרב ללוכ םיננסמה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק תילוארדהה  
  4,500.00 תוטועפ תכירבל  תימוטאיד המדא לש תיטמוטוא יצח יולימ   תמלשה 70.17.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

365,350.00 תוטועפ תכירבל םימ תוכרעמ 17.20 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../208 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     208 7Vבקעי ראב ירטנאק

ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ
99 99 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

99 99.20 ק ר פ       
      

  8,000.00    80.00   100.00 הייקשה בצקה ר"מ  02.99.0005
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  8,000.00 99 99.20 כ"הס  
12,356,166.70 ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../209 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     209 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
רפע תודובעו םיללכ םיאנת 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע ו  ם י ל ל כ  ם י א נ ת  10.30 ק ר פ       
      
ם י ל ל כ  ם י א נ ת  10.10.30 ק ר פ  ת ת       
      
. בקעי ראבב   וניה טקיורפה      
      
עוצב הדיחיה יריחמ ןובשחב תחקל ןלבקה לע      
תולבגה םע תופיפצב סלכואמ רוזאב הדובעה      
םינבמל תודימצב הניה הדובעה . העונת      
תוליעפ ןמזב עוצב תורשפא ןכתת. םימייק      
רוזא לכ תא רדגל ןלבקה לעו   ירטנאקה      
ןימזמה תויחנה י"פע םישדח םיחפב  ותדובע      
. הרהזא יטלש ןומיסו םירעש תוברל      
      
ומויב םוי ידמ םוקמב תלוספה תא הנפי ןלבקה      
דרפנ יתלב קלח וניה  תלוספה יוניפ .      
. דרפנב ךכ לע םלושי אלו ןלבקה תודובעמ      
י"ע השרומ הכיפש רתאל עצובי תלוספה יוניפ      
טלחומ ןויקינ לע רומשל ןלבקה לע . תויושרה      
. םיירובצה םירוזאה לכב      
      
.  הנדמואב ןניה תויומכה בתכב תויומכה      
      
עוצבו העונתה ירדסה לכ תא םאתל ןלבקה לע      
תואצוהב ל"נה לילכהלו   תויושרה לומ      
.דרפנב ל"נה לע םלושי אל , ותדובע      
      
יארחאה ךמסומ הדובע להנמ יתורש      
לכלו  עוצבה תפוקת ךרוא לכל .תוחיטבל      
הדובעה להנמ תורדעה. ימויה עוצבה ךשמ      
לש תידיימ הקספהל םורגת איהש הביס לכמ      
. ןלבקה ןובשח לעו רתאב תודובעה      

םיללכ םיאנת 10.10.30 כ"הס            
      
ה ר י פ ח  30.10.30 ק ר פ  ת ת       
      
/ו הריפחל הנווכה הריפח ןיוצמ ובש םוקמ לכב      
. הביצח וא      
      
הדובעה ריחמב לולכ רפעו הריפח יפדוע יוניפ      
. םולשת תפסות אללו      
      
רזוח יולימ תוללוכ הביצח / הריפחה 'בע      
. קודיה תוברל מ"ס 02 לש  תובכשב      
      

30.10.30 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../210 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     210 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
רפע תודובעו םיללכ םיאנת 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודובע יפיעסל עוציב תויומכ רושיא ךרוצל      
ןיכהל ןלבקה לע )הריפח וא/ו יולימ( רפע      
.עוציבה ירחאו ינפל תיבצמ הפמ תינכות      
ורשואיו ךמסומ דדומ י"ע ונכוי תוינכותה      
דדומ תינכות תמייק םהב םירקמב .ותמיתחב      
וז תינכות שמשת הדובעה עוציב םדוק תיבצמ      
יכ ררבתי םהב םירקמב טעמל( בושיחל סיסבכ      
.)הדובעה תליחת םדוק חטשב םייוניש ושענ      
תלוכתמ  קלח ןניה הדידמה תוינכות תנכה      
.ןרובע םלושי אלו םיריחמה      
      
תלוספ קוליס ללוכ מ"ס 52 קמועל חטש ףושיח     03.01.03.0020

  9,750.00    15.00   650.00 .ו"כו  טלפסא , םיצע, היחמצ, היבשע ללוכהו , ר"מ   
      
תונוש תודימב  הריפח     03.01.03.0250

 55,000.00    55.00 1,000.00 . ק"מ   
      

    850.00    85.00    10.00 ו"כו דוסי תורוק , תורובל הריפח ק"מ  03.01.03.0260
 65,600.00 הריפח 30.10.30 כ"הס  

      
א ב ו מ  י ו ל י מ  40.10.30 ק ר פ  ת ת       
      
לש    תובכש יולימ  תוברל א גוס אבומ יולימ      03.01.04.0010
%89 לש תופיפצ תמרל   קודיהו  מ"ס 02      

 11,250.00    75.00   150.00 והשא .דומ ק"מ   
      

  3,000.00     6.00   500.00 . ימוקמ רפע יולימ לש רקובמ קודיה ק"מ  03.01.04.0230
      
שבכמ ירבעמ 8 י"ע    תיתש לש רקובמ קודיה     03.01.04.0250

  6,500.00    10.00   650.00 . ר"מ   
 20,750.00 אבומ יולימ 40.10.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 86,350.00 רפע תודובעו םיללכ םיאנת 10.30 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../211 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     211 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.30 ק ר פ       
      
ד ו ס י  ת ו ר ו ק ו  ת ו ד ו ס י  10.20.30 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 03-02 בחורב 03-ב  דוסי  תורוק     03.02.01.0020

  4,500.00   900.00     5.00 םינוש םיהבגבו ק"מ   
      
תורוקל עצמכ  מ"ס 02 הבוגב דיבילופ   יזגרא      03.02.01.0052

  3,025.00    55.00    55.00 מ"ס02- 03 בחורב דוסי רטמ   
  7,525.00 דוסי תורוקו תודוסי 10.20.30 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  20.20.30 ק ר פ  ת ת       
      

 34,100.00    55.00   620.00 מ"ס 02 הבוגב דיבילופ  יזגרא ר"מ  03.02.02.0010
      
ג"ע הלופכ מ"מ 3.0 יבועב   ןליטאילופ תעירי     03.02.02.0020

  4,960.00     8.00   620.00 .  עצמ ר"מ   
      

 18,600.00    30.00   620.00 . הפצרל עצמכ  מ"ס5 יבועב הזר ןוטב ר"מ  03.02.02.0025
      
לע םיקוצי 03-ב מ"ס03  יבועב ןוטב יפצרמ     03.02.02.0070

176,700.00   285.00   620.00 .עצמ ר"מ   
      
04/05/05  כ םינפ תודימב     זוקינ רוב      03.02.02.0080

  3,200.00   800.00     4.00 03-ב  מ"ס 'חי   
237,560.00 תופצרו םיפצרמ 20.20.30 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ  ,ת ו ר ו ק  40.20.30 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ו ג ח ו       
      
03ב     ןוטב תובחרה ,תונוילע תורוק     03.02.04.0020
עופשב עוצב תוברל   תונוש    תודימב      

 37,500.00 1,250.00    30.00 . חפ תוינבתב ףושחו קלח ןוטב רמג תוברל. ק"מ   
      
מ"ס 07/08 כ ץוח תודימב ןוטב   תלעת      03.02.04.0130
תודימב  םיעופשב הלעת   עוצב תוברל      
רמג תוברל .03 -ב תונוש תודימב  מ"ס 54/52      

 90,000.00 1,500.00    60.00 . תולעתב ףושחו קלח ןוטב ק"מ   
      
מ"ס 43/08 כ ץוח תודימב ןוטב   תלעת      03.02.04.0140
תודימב  םיעופשב הלעת   עוצב תוברל      
רמג תוברל .03 -ב תונוש תודימב  מ"ס 43/52      

 19,500.00 1,500.00    13.00 . תולעתב ףושחו קלח ןוטב ק"מ   
147,000.00 תורוגחו תוקעמ ,תורוק 40.20.30 כ"הס  

      
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../212 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     212 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י   60.20.30 ק ר פ  ת ת       
      

  3,575.00    65.00    55.00 תונוש תודימב תוגרדמל ןוטב   ישלושמ רטמ  03.02.06.0172
  3,575.00 תונושו םייניב תוקיצי  60.20.30 כ"הס  

      
ן ו י ז  ת ד ל פ   70.20.30 ק ר פ  ת ת       
      

 81,000.00 4,500.00    18.00 .ןוטב ןויזל םילוגע /םיעלוצמ הדלפ תוטומ ןוט  03.02.07.0020
      

 86,400.00 4,800.00    18.00 .ןוטב ןויזל תוכתורמ הדלפ תותשר ןוט  03.02.07.0030
167,400.00 ןויז תדלפ  70.20.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

563,060.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.30 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../213 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     213 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.30 ק ר פ       
      
ם י נ ב מ  ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  32.50.30 ק ר פ  ת ת       
ת ו י נ מ ו ט י ב  ת ו ע י ר י ב  ם י פ ת ר מ  ת ו פ צ ר ו       
ת ו ל ל כ ו ש מ       
      
תועירי   תובכש  לש2ב הזר ןוטב םוטיא     03.05.23.0010
רמילופב תוחבשומ תוירמוטסלא תוינמוטיב      
    SBS גוסמ R , זפילופ" תמגודכ R5 וא "לוח  
R5 סקלפריפס" וא "רוחש R5 םוגמוטיב"      
ע"ש וא "רוחש R5 הבונארשי" וא "רוחש      
ינמוטיב  רמיירפ ג"ע תומחלומה ,מ"מ 5 יבועב      
הלעמלמ טירק דנוב תחירמו "SG-474" גוסמ      
םוטיאה ץעוי יטרפמ י"פע טלפמוק   לכה      
אלו ריחמב תולולכה  ו"כו תוקלור תוברל      

 39,060.00    63.00   620.00 . תודדמנ ר"מ   
 39,060.00 תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב םיפתרמ תופצרו םינבמ תופצר םוטיא 32.50.30 כ"הס  

      
ת ז ת ה   ת ו ר י ק  ם ו ט י א  43.50.30 ק ר פ  ת ת       
ן ר פ י מ כ       
      
תוברל  יירפס  םוגיטסמ תזתהב תוריק םוטיא     03.05.34.0040
הנגה  תוטלפ תקבדהו ינמוטיב רמיירפ      

 12,000.00   100.00   120.00 מ"ס5 יבועב F-03 ףצקומ ןריטסילופמ ר"מ   
 12,000.00 ןרפימכ תזתה  תוריק םוטיא 43.50.30 כ"הס  

      
י ר פ ת  ם ו ט י א  36.50.30 ק ר פ  ת ת       
ת ו פ צ ר ב  ה ק י צ י  ת ו ק ס פ ה ו  ת ו ט ש פ ת ה       
ם י י ע ק ר ק -ת ת  ת ו ר י ק ו       
      
S LLEWS" גוסמ ןתירואילופמ ימיכ םימ רצע     03.05.63.0035
    AKIS" ךתחב ,הקיצי תקספה םוטיאל ע"ש וא  

 10,000.00   100.00   100.00 מ"מ 01/02 רטמ   
 10,000.00 םייעקרק-תת תוריקו תופצרב הקיצי תוקספהו תוטשפתה ירפת םוטיא 36.50.30 כ"הס  

      
ת ר נ צ  י ר ב ע מ  ם ו ט י א   27.50.30 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר י ק  ו א   ג ג ב       
      
ןוטב   תקיצי םיללוכה תרנצ ירבעמ םוטיא     03.05.72.0001
, םיטרפה י"פע םוטיאו תרנצה רבעמ ביבס      

  2,500.00   250.00    10.00 . תונטק תוברל תונוש תודימב ר"מ   
  2,500.00 תוריק וא  גגב תרנצ ירבעמ םוטיא  27.50.30 כ"הס  
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../214 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     214 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו כ י ר ב  ם ו ט י א   09.50.30 ק ר פ  ת ת       
      
תוריקו     הפצר ימינפ  הכירב םוטיא      03.05.90.0010
םע   הקלחה ללוכ עוצבה 701  פוט הקיס םע      
תודימב תויפקה ןוטב תוקלור + ןוטב הדמ      

 49,500.00    90.00   550.00 מ"ס 4/4 ר"מ   
      
תוריקו     הפצר ימינפ   השילג תלעת םוטיא      03.05.90.0020
םע   הקלחה ללוכ עוצבה 701  פוט הקיס םע      
תודימב תויפקה ןוטב תוקלור + ןוטב הדמ      

  9,000.00    90.00   100.00 מ"ס 4/4 רטמ   
 58,500.00 תוכירב םוטיא  09.50.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

122,060.00 םוטיא תודובע 50.30 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../215 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     215 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60.30 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  20.60.30 ק ר פ  ת ת       
      

  9,000.00 4,500.00     2.00 92-מ טירפ י"פע םיכנ רעש 'חי  03.06.02.0001
      
םגד לוסורינ תמגודכ הכירבל הסינכ ןוביבס     03.06.02.0002

                      2.00 03-מ טירפ י"פע ע"ש וא 0502 'חי   
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 13-מ טירפ י"פע הטסורינמ הצחר ןקתמ 'חי  03.06.02.0003
      
רוא 5001 טקמ הרדג םגד הכבס רדג     03.06.02.0004

 76,500.00   450.00   170.00 **23-מ טירפ י"פע ע"ש וא ש"עת רטמ   
      
וא שעת רוא תמגודכ ןרע םגד תידסומ רדג     03.06.02.0005

 71,500.00   550.00   130.00 33-מ טירפ י"פע ע"ש רטמ   
      
ןרע םגד מ"ס 054 בחורב יפנכ וד תכתמ רעש     03.06.02.0006

  7,500.00 7,500.00     1.00 43-מ טירפ י"פע ע"ש וא שעת רוא תמגודכ 'חי   
      

                      3.00 53-מ טירפ י"פע )גוז( הכירבל הדירי םלוס 'חי  03.06.02.0010
      

                      1.00 63-מ טירפ י"פע )גוז( הכירבל הדירי הקעמ 'חי  03.06.02.0020
      

                     12.00 73-מ טירפ י"פע םילולסמל הרישק וו 'חי  03.06.02.0030
      

                      2.00 83-מ טירפ י"פע תישאר הכירבל הקרוה את 'חי  03.06.02.0040
      

                      1.00 93-מ טירפ י"פע םיכנל הדרוה ןקתמ 'חי  03.06.02.0060
      
0402 לוסורינ תמגודכ םיקומע םימ טלש     03.06.02.0080

                      2.00 14-מ טירפ י"פעע"ש וא 'חי   
      
ןרע םגד מ"ס 022 בחור יפנכ וד תכתמ רעש     03.06.02.0090
י"פע ע"ש וא שעת רוא תמגוד הלהב תידי ללוכ      

  9,000.00 4,500.00     2.00 55-מ טירפ 'חי   
176,000.00 תורגסמ תודובע 20.60.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

176,000.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60.30 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../216 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     216 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80.30 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  10.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב )הרבוק( ירושרש יטסלפ למשח רוניצ     03.08.01.0010
רוזש ןוליינ( הכישמ טוח םע י"חח ןקת יפל 6"      
תמלוס לע וא הריפחב חנומ )מ"מ 8 רטוק      

    350.00    70.00     5.00 .דרפנב תדדמנה םילבכ רטמ   
      

    300.00    30.00    10.00 .4" רטוקב ךא  ל"נכ יטסלפ רוניצ רטמ  03.08.01.0020
      
מ"מ 05 רטוקב ךא ל"נכ ירושרש יטסלפ רוניצ     03.08.01.0040

  3,000.00    12.00   250.00 .דרפנב תדדמנה הריפחב הנקתהל רטמ   
      
02 רטוקב ןורירמ גוסמ חישק יטסלפ רוניצ     03.08.01.0050

    350.00    10.00    35.00 .הנבמ תיצקורטסנוק לע וא ט"הע ןקתומ מ"מ רטמ   
      
תודימב עקרקב הלעת תביצח וא/ו תריפח     03.08.01.0100
    001X04 ללוכ תרושקת וא למשח רובע מ"ס  
,תימוקמ יולימ תמדאב יולימ לוחב יוסיכו דופיר      
םודא וא )למשח( בוהצ הרהזא טרסב ןומיס      

  8,250.00    55.00   150.00 .חקפמה ןוצר תועיבשל יפוס קודיה )תרושקת( רטמ   
      
םע 06 רטוקב ןוטב רוניצמ תימורט למשח תחוש     03.08.01.0110

  3,600.00 1,200.00     3.00 .ןוט 8 סמועל מ"ס 06 רטוקב ב.ב הסכמ 'חי   
 15,850.00 םיליבומ 10.80.30 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
עובק ר"ממ 53 ךתחב יולג תשוחנ ךילומ     03.08.02.0010
וא ,תולעתב וא תומלוס לע חנומ וא הנבמל      

  7,500.00    30.00   250.00 דרפנב תדדמנה הריפחב רטמ   
      
61X5 ךתחב YX2N גוסמ תשוחנ לבכ     03.08.02.0070
וא ,תומלוס לע חנומ וא הנבמל עובק ר"ממ      
םידדמנה הריפחב חנומ וא ,תורוניצב לחשומ      

 10,500.00    35.00   300.00 .דרפנב רטמ   
      

    900.00    12.00    75.00 ר"ממ 5.1X5-3 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  03.08.02.0130
 18,900.00 םיכילומו םילבכ 20.80.30 כ"הס  
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../217 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     217 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  30.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
תינוציח הייחש הכירבל דוסי תקראה תכרעמ     03.08.03.0010
שומיש םע b1-477 'סמ תוינכתל םאתהב      
תואיצי 4 ללוכ .רושיג תעבט רובע ןויז לזרבב      
םילאיצנטופ תאוושה ספ רובע האיציו ץוח      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .דרפנב דדמנה  
      
תודימב ךא ל"נכ םילאיצנטופ תאוושה ספ     03.08.03.0020

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק 004X4X04 מ"ס.  
      
תשוחנ טוח יושע הנבמ תכתמ יקלח תקראה     03.08.03.0030
'מ 2 דע לש םיעטקב ר"ממ 52 ךתחב רוזש      
םיחודיק ללוכ םימיאתמ לבכ ילענ ללוכ      

 35,000.00   175.00   200.00 .יללכ ךרוא רטמ יפל ריחמה .םיקוזיחו רטמ   
 37,000.00 תונגהו תוקראה 30.80.30 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
םילנפ חפ ןורא יושע ,H למשח חול הנבמ     03.08.05.0110
דגנ ןוגג ללוכ( 55PI םימ ןגומ תותלד םע      
םלושמ ורובע ןוטב סיסב, לע הדמעהל ,)םשג      
- דבלב םינפלמ השיג םע ריקל דומצ ,דרפנב      
לכ תנקתהל ,טרופמכ הטמלמ תואיציו תוסינכ      
םיטרופמהו תוינכתב ןמוסמכ םירזיבאהו דויצה      
עבצ ,םיקדהמ ,םיטלש ,הריבצ יספ ללוכ ,ןלהל      
בצמל ותאבהו חולה תמלשהל שורדה רתי לכו      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק .רתאב ןקתומו קודב אוהשכ ןיקת הלועפ  
      
קותינ רשוכ רפמא 04X3 ילנימונ םרזל ז"אמ     03.08.05.0290

    600.00   300.00     2.00 .טרופמכ תרצות ,א"ק 01 'חי   
      

  2,400.00   240.00    10.00 .רפמא 52X3 דע ךא ל"נכ ז"אמ 'חי  03.08.05.0310
      

    300.00    60.00     5.00 .רפמא 61X1 דע ךא ל"נכ ז"אמ 'חי  03.08.05.0320
      
םע טקפ סופיטמ רפמא 36x3 יזפ תלת ז"מ     03.08.05.0350

    200.00   200.00     1.00 .חולב הנקתהל NO בצמב הליענ רודיס 'חי   
      
םע ץוח רליפב תימינפ הנקתהל םימ ןגומ .ת.ג     03.08.05.0430

    100.00   100.00     1.00 טו 21 דל תרונ 'חי   
      
.ת.ג תלעפהל ץוח רליפב הנקתהל לובג קספמ     03.08.05.0440

     60.00    60.00     1.00 חולה תלד תחתיפ י"ע ימינפ 'חי   
      

 15,660.00 50.80.30 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../218 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     218 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 15,660.00 מהעברה      
      
      
רפמא 04X4 םרזל יבטוק עברא תחפ רסממ     03.08.05.0510

  1,000.00   500.00     2.00 .רפמאילימ 03 תושיגרו 'חי   
      
רטוקב .םינוש םיעבצב דליטלומ ןומיס תרונמ     03.08.05.0540

    300.00   100.00     3.00 .ע"וש וא רטרב תרצות מ"מ 22 'חי   
      
יפוגל םירביירד ,למשח חולב ,דבלב הנקתה     03.08.05.0570
קפסהב V21/032 חתמב םיימימ תת הרואת      
לכו טוליש ,םיקדהמ ,טוויח ללוכ ,א"כ ,טו 57      

  2,250.00   250.00     9.00 .טלפמוק שרדנה רתי 'חי   
      
חתמ תקפסאל ,Am023 ןיד ספ לע חכ קפס     03.08.05.0580
םכח למשח תכרעמל CD טלוו 92 לש הלועפ      
קו'צ לעב 34541 ילארשי ןקת פ"ע תינקת      
קו'צ ללוכ .םיריהמ הליבכ ירוביחו הנבומ      
,zH06.05 :הסינכ חתמ ,ילרגטניא הנבומ      
    V032.021 CA, האיצי חתמ: V92 CD, םרז  
תפסונ האיצי רוביח םע ,Am 023 האיצי      
םע ףסונ וקל חתמ תקפסאל V92 CD חתמב      
הסינכה חתמל ריהמ רוביח םע,ינוציח קו'צ      
האיציה חתמ רוביח םע ,םיגרב אלל םירבחמל      
הנקתהל ,ינקת תשר רבחמל וא םינותנ ספל      
תמגוד ,51706NE ןקת יפל ינקת NID ספ לע      

  1,350.00 1,350.00     1.00 .12BA1521 :םגד snemeiS/וקסינ תרצות 'חי   
      
,םכח תיב תכרעמל A8 םיצורע 8 תואיצי רקב     03.08.05.0590
ילרגטניא ןעגמ ללוכ ,XNK לוקוטורפל םיאתמ      
הנקתהל ,V032CA חתמב הדובעל ץורע לכל      
תרצות תמגוד ,חולב ןיד תליסמ לע      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .11BA1765 םגד סנמיס/וקסינ 'חי   
      
תיב תכרעמל 232SR/XNK יווק ןיב קשממ     03.08.05.0620
תמגוד ,למשח תוחול 2 ןיב רוביחל ,םכח      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .31BA1041 :םגד snemeiS/וקסינ תרצות 'חי   
 26,060.00 למשח תוחול 50.80.30 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  60.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
וני'ציטב וא סיווג תרצות רואמל הלעפה ןצחל     03.08.06.0010
קמוע תספוקב ט"הת ןקתומ הנול םגד      

  1,200.00    60.00    20.00 טלפמוק .תינבלמ 'חי   
      

  1,200.00 60.80.30 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../219 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     219 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,200.00 מהעברה      
      
      
012615AN םגד וקסינ תרצות םיעקש תדיחי     03.08.06.0020

  1,200.00   600.00     2.00 .ט"הע הנקתהל 'חי   
  2,400.00 םירזיבא 60.80.30 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  70.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
יתילכת וד "האיצי" טוליש תרואתל הרואת ףוג     03.08.07.0150

    600.00   600.00     1.00 "LE-127 לכימ" םגד טיילורטקלא תרצות 'חי   
      
ללוכ היחש תוכירבב תימימ תת הרואתל .ת.ג     03.08.07.0180
57 דל תרואת 'חי הרואת ףוג ,ןוטיב תספוק      
ךרואב ילניגירוא לבכ ,טלוו 21 חתמב ,טו      
תודובע רתי לכו םיאתמ קפס/רביירד םיאתמ      

  8,100.00   900.00     9.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה רזעה ירמוחו  
      
עוקש הטסורינ יושע 051 לוגע DEL .ת.ג     03.08.07.0190
L&L תרצות 86PI םימ ןגומ הפצר/עקרק      
קפסהב )דריל/ץינייטש( THGIRB 0.5  םגד      
K000,4 רוא ןווג ,םיאתמ רביירד ללוכ טו 81      

  3,000.00 1,500.00     2.00 .04 בחר רוזיפ םע 'חי   
      
םגד םיסדנהמ דערוא תרצות דל רואקרז     03.08.07.0220
    MTS-MH ןווגב טו 003 קפסהב ע"וש וא  
    K000,4 ןקתוי החותפ היחש תכירב תראהל  

 42,000.00 3,500.00    12.00 .דרפנב םלושמ ורובע ..הבוגב הרואת דומע לע 'חי   
      
לזרב רוניצמ הייחשה תכירב ירואקרזל T עורז     03.08.07.0240
2 ללוכ 'מ 5.1 דע ךרואב 2" רטוקב ןבלוגמ      
קוזיחל הטסורינ יגרבו הנבמה גגל םיקוזיח      

  1,600.00   400.00     4.00 'פמוק .טלפמוק ,םירואקרזה  
      
שרגמל 6" ,8" ,01" גרדומ לוגע הרואת דומע     03.08.07.0245
יפל ,ןבלוגמ לזרב יושע 'מ 01 הבוגב טרופס      
תטלפ ללוכ ,ע"וש וא ה.ל.פ תרצות ,218 י"ת      
םלושמ ורובע ,דויצ שגמ רובע תלד ,דוסי      
מ"מ 001x3x02 תשוחנמ הקראה ספ .דרפנב      
יבלש ללוכ ,דומעב הקראהה גרובל רבוחמ      
תרוגחל רוזש הדלפ לבכו םיעובק סופיט      
דדמנה ןוטב דוסי לע ןקתומ דומעה .תוחיטב      

 24,000.00 6,000.00     4.00 'פמוק .דרפנב  
      
      

 79,300.00 70.80.30 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../220 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     220 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 79,300.00 מהעברה      
      
      
6" רטוקב 'מ 1 הבוגב )דראלוב( הרואת ןודומע     03.08.07.0250
דל תרואת תדיחי ,קוזיח גרובו ןוטב דוסי ללוכ      
תמוגד ירלגטניא רביירדו טו 83 קפסהב      
לע ןקתומ )דריל/ץינייטשPMALINU ( תרצות      
תודובע רתי לכו דוסי יגרב ללוכ ,הנבמה גג      

  2,800.00 1,400.00     2.00 'פמוק .טלפמוק רזעה ירמוחו  
      
יושע 'מ 4 הבוגב יביטרוקד יננג הרואת דומע     03.08.07.0260
דוסי תטלפ ללוכ 4"/6" ןבלוגמ לזרב ליפורפ      
דוסי לע ןקתומ .םירזיבא שגמל תלד םע חתפו      
ןקת יפל עצובי דומעה .דרפנב דדמנה ןוטב      
תריחב יפל ןווגב עבצ ללוכ 218 ילארשי      

 23,400.00 1,800.00    13.00 .לכירדאה 'חי   
      
תודימב הבוג 'מ 4 הרואת דומעל ןוטב סיסב     03.08.07.0280
    06X05X05 ילוורש ,דוסי יגרב ללוכ מ"ס  

  6,500.00   500.00    13.00 'פמוק .טלפמוק רובה תריפחו הסינכ  
      
תודימב הבוג 'מ 01 הרואת דומעל ןוטב סיסב     03.08.07.0290
    031x001x001 1 4/1" דוסי יגרב 4 ללוכ מ"ס  
לזרבמ הקראה ספ ,הסינכ ילוורש םיכתורמ      
דוסיה יגרבל ךתורמ מ"מ 04x4 ןבלוגמ      
.הרואתה דומעב הקראהה גרובל רבוחמו      

  8,000.00 2,000.00     4.00 'פמוק .רובה תריפחו  
      
םגד שעג תרצות םיליבש תרואתל סנפ     03.08.07.0300
טו 04 קפסהב דל תרואת 'חי םע פוטסילופ      
ןיב YX2N5.1x3 לבכ ללוכ ירלגטניא רביירדו      

  4,800.00   600.00     8.00 .דויצה שגמל סנפה 'חי   
      
ןקתומ דל בכוכ תרצות םישיבכ תרואתל סנפ     03.08.07.0310
םלושמ ורובע ,'מ 6 הבוגב הרואת דומע לע      
טו 75 קפסהב דל תרואת 'חי םע דרפנב      
ןיב YX2N5.1x3 לבכ ללוכ ילרגטניא רביירדו      

  4,800.00   600.00     8.00 .דויצה שגמל סנפה 'חי   
      
תינוציח הנקתהל יתילכת וד םורח תרואת ףוג     03.08.07.0320
del oiaicca םגד )סקולארשי( illegib תרצות      
דומע לע וא ריקב העוקש הנקתהל טו 6      

  2,000.00   500.00     4.00 הרואת 'חי   
      
      

131,600.00 70.80.30 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../221 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     221 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

131,600.00 מהעברה      
      
      
ללוכה )'מ 4 הבוגב הרואתה דומעל( דויצ שגמ     03.08.07.0330
6 לדוגב דחא ז"אמ םע םיליבש תרואתל סנפ      
הקראה ספ ,האיציו הסינכ יקדהמ ללוכ ,רפמא      

  3,000.00   250.00    12.00 'פמוק .הרואתה דומעב ןקתומ טלפמוק לכה ינקת  
      
3 ללוכה 'מ 01 הרואת דומע רובע ךא ל"נכ     03.08.07.0340

  2,800.00   350.00     8.00 'פמוק .םיסנפ  
137,400.00 הרואת יפוג 70.80.30 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  80.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
יטרפ קדוב תרוקב למשחה ןקתמ תרבעה     03.08.08.0040
הדימב ,ולגתיש םייוקילה ןוקית ,ךמסומ      
תפסונ תרוקיב רובע םולשת ללוכ ,ולגתיו      
וא חקפמה וא ןימזמה ידיל ןקתמה תריסמו      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק סדנהמה  
  1,000.00 תונוש 80.80.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

238,610.00 למשח ינקתמ 80.30 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../222 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     222 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ו צ ר ט ו  י ו פ י ח  ,ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01.30 ק ר פ       
      
ת כ י ר ב  י ו פ י ח ו  ף ו צ ר   01.01.30 ק ר פ  ת ת       
ה י ח ש       
      
םילולסמ  ינומיס תוברל היחש תכירב ףוצר     03.10.10.0010

120,000.00   300.00   400.00 הבישי תוגרדמו ר"מ   
      

 36,000.00   300.00   120.00 היחש תכירב  יופיח ר"מ  03.10.10.0020
      

 30,000.00   300.00   100.00 הכירבל    הפש ןבא רטמ  03.10.10.0030
186,000.00 היחש תכירב יופיחו ףוצר  01.01.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

186,000.00 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01.30 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../223 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     223 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  81.30 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת   10.81.30 ק ר פ  ת ת       
      
תדוקנ טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא     03.18.01.0001
ירבחמ מ תבכרומה  טלפמוק תרושקת      
    )ENOTSYK( 54JR ךככוסמ ,תווצקה יתשב  
רזיבאב וא עקשב הנקתהל  A6 TAC ןקתב      
תרושקת לבכ ללוכ .ט"הת/ט"הע ןקתומה      
    ZHM0021 PTFS  A7 TAC, ויהי םידיגה  
    GWA 32 תכמסומ הדבעמ לש ןקת ות ואשיו  
dE 5-65116-CEI. 2 : ןקת תושירדב הדימעל      
    ,ANSI/TIA-568-  ISO/IEC11801  and  
תרצותמ רשואמ .RFFH  היהי לבכה הטעמ      
.הדבעמ רושיא םע AKARD, SCH ,רודלט      
לכ תא ,'מ 08 דע ךרואב לבכ לולכת הדובעה      
יתשב ורוביחו ותנקתהל םישרדנה םירזיבאה      
.טוליש ספו םימאתמ , תרגסמ תוברל תווצקה      
erawdrah  רושיא וליכי םיעצומה םירזיבאה      
    gnitcennoC  םינרציה דחא תרצותמ ויהיו  
םע -  SCH,renhusrebuH,LECXE  :םיאבה      

  4,200.00   280.00    15.00 'פמוק LENNAHC רושיא  
      
U1 בותינ חול טולישו הקידב הנקתה הקפסא     03.18.01.0002
םיככוסמ JR54 יעקש 42 יונב 8W יווקל      
    )ENOTSYK ( הכמסה לעב טרפמ יפל  
תרצותמ PTS A6 TAC -ב הדימעל      
    SCH,renhusrebuH,LECXE   - רושיא םע  

    700.00   700.00     1.00 CHANNEL 'חי   
      
U1 בותינ חול טולישו הקידב הנקתה הקפסא     03.18.01.0003
רובע  PTU  JR54 יעקש 05 יונב 8W יווקל      
3 -ב הדימעל הכמסה תיגולנא הליבכ גוציי      
    TAC תנקתה תא לולכית הנקתהה תדובע  
ללוכ יגוז בר לבכ טוויחו הסירפ  ןוראב חולה      

            350.00 . בותינה חולב םיעקשה ןומיס ספ 'חי           
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  4,900.00 10.81.30 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../224 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     224 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,900.00 מהעברה      
      
      
תרושקת לבכ ןומיסו הקידב, הנקתה, הקפסא     03.18.01.0004
    ZHM0021 PTFS  A7 TAC םידיג 8 דדוב  
. תשר ךוכיסו גוז לכל דרפנ רלימ ךוכיס      
לש ןקת ות ואשיו GWA 32 ויהי םידיגה      
2 : ןקת תושירדב הדימעל תכמסומ הדבעמ      
    ISO/IEC 11801 and IEC-61156-5 Ed.  
    hardware Componnent approved per  
    gnitcennoC 7 taC PTFS, לבכה הטעמ  
טוליש תא לולכת הדובעה .RFFH  היהי      
ויהי םילבכה .תווצקה יתשב םרוביחו םילבכה      

              5.00 SCH , AKARD.  ,רודלט :תרצותמ רטמ           
      
JR-54 יעקש תאספוק תנקתהו הקפסא     03.18.01.0005
תשרה תלעת לע וא ט"הע  הנקתהל תינוציח      
ללוכ  A6TAC 54JR ירבחמל םוקמ ללוכה      
םוקמל תודדוב וא תולופכ םאתמ ללוכו ןוטסיק      

             50.00 חוקלה ידי לע רשואיש 'חי           
      
בותינ חול טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא     03.18.01.0006
U1 הבוגב הקיטפואו תשוחנ רובע בלושמ      
םיביס 21 -ל   םייטפוא םירבחמ 21 :ללוכה      
CS/MM יביסל CS ,CL , םימאתמ ללוכ      
A6 TAC 54JR ירבחמ 21 ,םילבכל שגמו      
ףוסיא שגמו חוור תרימשל ןוילע לנפ ללוכ      
תרצות טוליש ספ ללוכ םירשגמ      
    , PENDUIT,  HCS ,Hubersuhner  

            350.00 'פמוק         CORNING  
      
בותינ חול טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא     03.18.01.0007
ללוכ  םיביס 84 -ל U1 הבוגב 91" יטפוא      
םילבכל שגמו CS/M.M יביסל CL , םימאתמ      
ףוסיא שגמו חוור תרימשל ןוילע לנפ ללוכ      
,renhusrebuH תרצו .טוליש ספ ללוכ םירשגמ      

            600.00 'פמוק         CORNING , PENDUIT,  HCS  
      
M.M םיביס 21 תימינפ הנקתהל יטפוא לבכ     03.18.01.0008
    4-MO   זראמב EBUT THGIT  ליכי לבכה  
לעב היהי לבכה.יכנא סמועל קוזיח יטנמלא      
ןיב RALVEK תבכיש ללוכ לופכ הטעמ      

             12.00 SCH  ,AKARD  ,רודלט :תרצותמ .םיטעמה רטמ           
      
      

  4,900.00 10.81.30 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../225 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     225 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,900.00 מהעברה      
      
      
M.M םיביס 4 תימינפ הנקתהל יטפוא לבכ     03.18.01.0009
    4-MO   זראמב EBUT THGIT  ליכי לבכה  
לעב היהי לבכה.יכנא סמועל קוזיח יטנמלא      
ןיב RALVEK תבכיש ללוכ לופכ הטעמ      

             12.00 SCH  ,AKARD  ,רודלט :תרצותמ .םיטעמה רטמ           
      
2 ללוכ רטמ 5 דע ךרואב לופכ יטפוא רשגמ     03.18.01.0010
גוסמ רשגמה( ויתוצקב םייטפוא CL ירבחמ      
    MS( תרצות CSH , AKARD ,TIUDNEP ,  

             50.00 CORNING 'חי           
      
2 ללוכ רטמ 5.0 דע ךרואב לופכ יטפוא רשגמ     03.18.01.0011
גוסמ רשגמה( ויתוצקב םייטפוא CL ירבחמ      
    MS( תרצות SCH , AKARD ,TIUDNEP ,  

             20.00 CORNING 'חי           
      
תועצמאב םייטפואה םילבכה לכ תקידב     03.18.01.0012
ידיצ ינשמ תוחינ תקידב ןכו RDTO רישכמ      

          3,000.00 'פמוק         .תוקידבה לש ספדומ חוד תשגהו ביסה  
      
בותינ חולל A6 TAC ןקתב ךכוסמ רשגמ     03.18.01.0013
מ"ס 002 דע ךרואב  ריק הדובע תנחת רובעו      
בותינה תוחול ןרציה לש היהי עצומה  רשגמה      
ןומיסו םינועבצ םינופגמ ללוכ  הצקה יעקשו      
תווצקב  ינועבצ ץווכתמ לוורשב ףיצר רופסימב      
םינוש םיעבצב קפוסי רשגמה הטעמ , לבכה      
SCH ,TIR , AKARD תמגודכ .תויחנה יפל      

             25.00 ,CORNING , PENDUIT 'חי           
      
בותינ חולל A6 TAC ןקתב ךכוסמ רשגמ     03.18.01.0014
מ"ס 005 דע ךרואב  ריק הדובע תנחת רובעו      
בותינה תוחול ןרציה לש היהי עצומה  רשגמה      
ןומיסו םינועבצ םינופגמ ללוכ  הצקה יעקשו      
תווצקב  ינועבצ ץווכתמ לוורשב ףיצר רופסימב      
םינוש םיעבצב קפוסי רשגמה הטעמ , לבכה      
SCH ,TIR , AKARD תמגודכ .תויחנה יפל      

             25.00 ,CORNING , PENDUIT 'חי           
      
      
      
      
      

  4,900.00 10.81.30 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../226 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     226 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,900.00 מהעברה      
      
      
בחורב תרושקת דסמ טולישו הנקתה הקפסא     03.18.01.0015
יפל U03 דע הבוגב  מ"ס 06/06 ינוציח      
ERIW :םינרציה תמגודכ טרפמה      
    TIKSHORNET, ADVICE, WESTERN  

          1,800.00 'פמוק         CONTECH,  
      
בחורב תרושקת דסמ טולישו הנקתה הקפסא     03.18.01.0016
טרפמה יפל U44 הבוגב   מ"ס 08/08 ינוציח      
ERIW NRETSEW :םינרציה תמגודכ      

          2,700.00 'פמוק         CONTECH,  TIKSHORNET, ADVICE,  
      
ספה 91" תרגסמב הנקתהל חכ יעקש ספ     03.18.01.0017
/יאקירמא / ליגר גוסמ םיעקש 21 לולכי      
C  גוסמ A61 ת"מאמ גתמ ללוכ םוקמוק      
אשיו תכתמ  זראמ היהי זראמה  ןומיס תירונו      
51 דע ךרואב לדנפ לבכ ליכי  לודומה  .ןקת ות      
גוסמ יאלמשח עקת היהי והצקבו 'מ      

            120.00 'פמוק         CEE16A  
      
עובצ רוריח %03 ררוחמ דויצל עובק ףדמ     03.18.01.0018

            180.00 'פמוק         .     מ"ס 07 דע לש קמועב יסקופא עבצ  
      
הכימת תועבט 'חי 01 טס הנקתהו הקפסא     03.18.01.0019

             50.00 תוימדיקו תוירוחא גוז           
      
רבעמל תכתמ תועבט  לנפ תנקתהו הקפסא     03.18.01.0020

             50.00 תרושקת ילבכ 'חי           
      
םילבכ תרתסהל חוור יספ תנקתהו הקפסא     03.18.01.0021

             40.00 U1 וא U 2/1  הבוגב 'חי           
      
יכרעמו םיתרש/ תרושקת ןוראל הקראה תכרע     03.18.01.0022

             70.00 .הנקתה ללוכ םיבשחמ 'חי           
      
ןקת גוז 52 תרושקת לבכ הנקתהו הקפסא     03.18.01.0023
ללוכ )2X5.0X52( תימינפ הנקתהל קזב      
ןוראבש בותינ תוחולב תווצקה ינשב וטוויח      

             22.00 תרושקת רטמ           
      
      
      
      

  4,900.00 10.81.30 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../227 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     227 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,900.00 מהעברה      
      
      
ןקת גוז 001 תרושקת לבכ הנקתהו הקפסא     03.18.01.0024
ללוכ )2X5.0X001( תימינפ הנקתהל קזב      
ןוראבש בותינ תוחולב תווצקה ינשב וטוויח      

             30.00 תרושקת רטמ           
      
קתנתמ גוסמ )דבלב ירוקמ( הנורק קולב     03.18.01.0025
יזכרמל  תרושקתה תונורא ןיב םילבכה רוביחל      
ץע חול ג"ע הנקתהל םיטנמלאה לכ תא ללוכה      

             50.00 .תרושקתה תונוראב וא 'חי           
      

             35.00 הנורוק יקולב 1-ל היטבמא 'חי          03.18.01.0026
      
ץיודנס גוסמ ץע תטלפ לש הנקתהו הקפסא     03.18.01.0027
0081X0021 לדוגב ןבל הקיימרופ הפוצמ      

            800.00 'פמוק         הליבכ רודיסל רבעמ תועבט תנקתה ללוכ  
      
ט"הת ןופלט תדוקנ לש הנקתהו הקפסא     03.18.01.0028
תחת ןקתויש יניקית קזב עקש ללוכ תורידב      
דע תוגוז 2 קזב לבכ ללוכ 55 אספוקב חיטה      
זוכירב הנורקל לבכה רוביח ללוכ ,רטמ 03      

            150.00 'פמוק         יתרידה עקשב וטוויחו יתריד  
      
CVP  021*06 תלעת הנקתהו הקפסא     03.18.01.0029
ללוכ םיתרש תווח וא םידמעמב הנקתהל      
םירזיבאה לכ תקפסאו הנקתהה עוציב      

              5.00 .םישרדנה רטמ           
      
CVP 002*06 תלעת הנקתהו הקפסא     03.18.01.0030
ללוכ םיתרש תווח וא םידמעמב הנקתהל      
םירזיבאה לכ תקפסאו הנקתהה עוציב      

              5.00 .םישרדנה רטמ           
      
ירושרש תכתמ רוניצ לש הנקתהו הקפסא      03.18.01.0031
תנירקל דימע רוחש CVPב הפוצמ 1" רטוקב      
    VU תוגרבומ תוינקת תומויסב םייתסי רוניצה  

              5.00 .תופומ" רטמ           
      
דע לדוגב טורח CVP טוליש תנקתהו הקפסא     03.18.01.0032
    03X51 תויחנה י"פע תויבותיכ ליכמה מ"ס  

              1.00 ןנכתמ 'חי           
      
      

  4,900.00 10.81.30 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../228 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     228 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,900.00 מהעברה      
      
      
לדוגב טורח CVP טוליש תנקתהו הקפסא     03.18.01.0033
    5X03 תויחנה י"פע תויבותיכ ליכמה מ"ס  

              1.00 ןנכתמ 'חי           
  4,900.00 תרושקת תויתשת  10.81.30 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת  י ג ת מ  20.81.30 ק ר פ  ת ת       
      
תינכת שיגיו אלמ תשר ןונכת עצבל קפסה לע      
היצרגיפנוק תרדגה ללוכ הסירפ תינכתו תיווק      
תונוראב הנקתה םואת ,םיגתמה לש האלמ      
לכ .תוליעפה תודוקנה לכ רושיגו תרושקתה      
0001/001/01 גוסמ  םילהונמ ויהי םיגתמה      
יטפוא ביס תועצמאב ורבוחיו +EOP וא ליגר      
םיגתמה תרוצתל םאתהב M.S גוסמ      
םישדח ויהי םיגתמה לכ .ןלהל תטרופמה      
תבחרומ תוירחא תוברל  ןרציה לש םיירוקמו      
    4X7X42. לכ תא וללכי םיגתמה לכ ןכ ומכ  
םירזיבאה לכ תא ןכו תשרדנה הנכותה      
.91" תונוראב הנקתהל םישרדנה      
      
-G01 +PFS STROPX84 - הביל גתמ     03.18.02.0002
:לולכי גתמה +PFS םיטרופ 42 םומינימ      
-ב הכימת ,לופכ חוכ קפס ,לופכ דבעמ      
    KCATS  ב רוביחל- G04 . תא לולכי גתמה  
-ב הנקתהל תשרדנה הנכותהו הרמוחה לכ      
םאתהב לכה , הצקה -ה יגתמ לא רוביחלו 91"      

          20,000.00 'פמוק         0034M RAEGTEN :תרצותמ טרפמל  
      
G01 KNIL PU  םיטרופ 42 - הצק גתמ     03.18.02.0003
    -0001/001/01  +EOP ב הכימת םע-  
לש ילאמינימ קפסה -  +PFS 2 ב םומינימ      
    W093 ב הכימת ללוכ- KCATS . לולכי גתמה  
-ב הנקתהל תשרדנה הנכותהו הרמוחה לכ תא      
, ENOBKCAB -ה יגתמ לא רוביחלו 91"      
PX 827-CG:תרצותמ טרפמל םאתהב לכה      

          3,500.00 'פמוק         NETGEAR  
      
      
      
      
      
      

20.81.30 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../229 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     229 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
G01 KNIL PU  םיטרופ 84 - הצק גתמ     03.18.02.0004
    -0001/001/01  +EOP ב הכימת םע-  
לש ילאמינימ קפסה -  +PFS 2 ב םומינימ      
    W084 ב הכימת ללוכ- KCATS . לולכי גתמה  
-ב הנקתהל תשרדנה הנכותהו הרמוחה לכ תא      
, ENOBKCAB -ה יגתמ לא רוביחלו 91"      
PX 257-CG:תרצותמ טרפמל םאתהב לכה      

          5,400.00 'פמוק         NETGEAR  
      
reviecsnarT םיגתמב הנקתהל  יטפוא רדשמ     03.18.02.0005
     +PFS G01  הנכותה לכ ללוכו לבכ ללוכ  
רוביחל םיגתמב הנקתהל םישרדנה םירזיבאהו      
רדשמה .EDOM ELGNIS גוסמ םיביס לא      

            370.00 'פמוק         םיעצומה םיגתמה ןרצי תרצותמ ירוקמ היהי  
      
.הצקה יגתמ ךרעמ לכל  תשר לוהינ תכרעמ     03.18.02.0006
הרמוחהו הנכותה לכ תא לולכת תכרעמה      
היהת תכרעמה . םיאתמ תרש תוברל תשרדנה      
.רחבנה םיגתמה ןרצי לש תרצות ותואמ      
-ל ןנעב תעזכרמ לוהינ תכרעמ - ילאנויצפוא      

          2,500.00 'פמוק         םישדוח 63  
      
, הנקתה ,עוציבל תשרה לש אלמ ןונכת     03.18.02.0007
-ל תוריש ללוכ האלמ הלעפהו הקידב ,תורדגה      
הנכות ינוכדע ללוכ חוקלה רתאב םישדוח 63      
תורידב םיטרופה לכ רושיג  ללוכו םיגתמה לכל      

          5,000.00 'פמוק         .םיזוכירו  
תרושקת יגתמ 20.81.30 כ"הס            

      
IFIW  ת כ ר ע מ  30.81.30 ק ר פ  ת ת       
      
PAM TIH ללוכ רתא רקס עצבל קפסה לע      
,םתרדגה ,תודיחיה לש הסירפ תינכת שיגהלו      
הלעפהו םירקבה תורדגה ,םיגתמל םרוביח      
תוירחא וללכי רקבהו PA תודיחיה .האלמ      
תבחרומ תוירחא ןכו emiT efiL הרמוחל רצומ      
לש הפוקתל םיאלמ הנכות ינוכדעו הכימת ללוכ      
לכ תא וללכי CA תודיחיה לכ  .םינש 5      
לכ תא ןכו תשרדנה הנכותהו הרמוחה      
לע ,הרקתב הנקתהל םישרדנה םירזיבאה      
.ןונכתל םאתהב ןוראב וא ריקה      
      

30.81.30 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../230 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     230 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
     dual-band Wave 2 , 802.11abgn/ac/ax 03.18.03.0002
    Wireless Access Point, 4x4 MIMO,  
    1GIGA , PoE support. Includes Limited  

  1,400.00 1,400.00     1.00 Lifetime Warranty.NETGEAR WAC540 'חי   
      
תודיחיה לכ לש ןנעב תיזכרמ לוהינ תכרעמ     03.18.03.0003
הנכותהו הרמוחה לכ תוברל תונקתומה      

          7,000.00 םישדוח 63 -ל תשרדנה 'חי           
      
תוברל תכרעמה לכ לש האלמ הלעפהו הנקתה     03.18.03.0004
הצקה תודיחיל םירשגמו תודיחיה רושיג      
הטילק תוקידבל רתא רקס עוציב ,םיגתמלו      
תוכיא חוד תקפהו הנקתה ינפל םחתמה לכב      
םאתהב םחתמה לכב PAM TIH הטילק      

          3,000.00 'פמוק         טוירמ תשר תושירדל  
  1,400.00 IFIW  תכרעמ 30.81.30 כ"הס  

      
ת ו מ ל צ מ  ת כ ר ע מ   40.81.30 ק ר פ  ת ת       
    CCTV  
      
לכ םוקימ תמאתהו ןונכת עצבל קפסה לע      
תומיאתמה תושדעה תוברל חטשב תומלצמה      
תכרעמב התרדגה ,המלצמה ןוויכ ,םוקמ לכל      
תלבק ךרוצל ב"ושה תכרעמו הטלקהה      
תכרעמה לכ .03 ל הטלקהה ךשמ .תוארתה      
קפסה תוירחאב ,רבייס תננגה ינקתל םיאתת      
תעינמל חטבואמ ןפואב תומלצמה תא רידגהל      
.תישרומ אל הייפצ      
      
RVN תירלודומ הטלקה ןוסכיאו לוהינ תדיחי     03.18.04.0002
תידועיי הנכותו רתוי וא דחא תרש תססובמ      
לש הצפהו רוזחא ,הטלקה ,הייפצ ,לוהינל      
תילאוטריו הצירטמ תלוכי ללוכ דנואס + ואדיו      
לש הפיצר הטלקה ןמז  רשפאת תכרעמה   .      

          10,000.00 'פמוק         תומלצמה לכל םיאתמ חפנב קסיד םע םוי 03  
      
בשחמ ללוכ . תוידועי תומלצמל היפצ תדמע     03.18.04.0003
    7I 01 הלעפה תכרעמ םעNIW 42" ךסמ DEL  
לכו  BG61 ןורכיז  םיאתמ ךסמ  סיטרכ      
יפל תכרעמה לש האלמ הלעפהל שרדנה      

          3,500.00 'פמוק         .טרפמה תושירד  
      

40.81.30 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../231 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     231 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
PI XUL 1.0-66 גוסמ עבצ EOP-PI תמלצמ     03.18.04.0004
    M5 MOOD NIM ללוכ RI ,RDW המלצמב  
הרקתב תימינפ הנקתהל הקטילנא ללוכו      
תרצותמ טרפמה י"פע ריקה לע וא תכמנומ      

          1,100.00 HCSOB , TNALIGIVA :תורבחה 'חי           
      
XUL 1.0 M5   גוסמ עבצ EOP-PI תמלצמ     03.18.04.0005
    MOOD םע RI השדעו הנבומ f.v ללוכ  
    RDW,  הקיטילנא ללוכו הנבומ ןופורקימ  
י"פע תכמנומ הרקתב תימינפ הנקתהל      
, HCSOB :תורבחה תרצותמ טרפמה      

          1,500.00 AVIGILANT 'חי           
      
THGIL , תינוציח עבצ M5 EOP-PI תמלצמ     03.18.04.0006
    WOL  10.0 XUL  םע רוניצ גוסמ RI הנבומ  
ללוכ PI-76 תינוציח הנקתהל f.v השדעו      
קחרמב םדא תעונת יוהיזל תימינפ הקטילנא      
תרצותמ טרפמה י"פע תוחפל 'מ 05 לש      

  4,800.00 1,600.00     3.00 HCSOB , TNALIGIVA :תורבחה 'חי   
      
תכרעמה לכ לש הלעפהו טוויח הנקתה     03.18.04.0007
תכרעמ לא תומלצמה לכ רוביח ללוכ טלפמוק      
תכרדהו אלמ תונכת ,הטלקהו היפצ לוהינ      

          3,000.00 'פמוק         םישמתשמ  
  4,800.00 VTCC תומלצמ תכרעמ  40.81.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 11,100.00 תרושקת 81.30 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../232 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     232 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
רתאב םיקוצי תואסנולכ 32 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ם י ק ו צ י  ת ו א ס נ ו ל כ  32.30 ק ר פ       
      
ת ו א ס נ ו ל כ  10.32.30 ק ר פ  ת ת       
      
רפע יפדוע יוניפ ללוכ תואסנולכה עוצב      
עוצב . השרומ ךפש םוקמל תלוספו      
.  תוינוס תוקידב םריחמב   ללוכ תואסנולכה      
      
םיקמועלו  מ"ס 06 רטוקב   טיינוטנב  סנולכ      03.23.01.0020

169,400.00   385.00   440.00 .04-ב.. םינוש רטמ   
      
תינוס הרטלוא הקידב רובע  2" רטוקב תורונצ     03.23.01.0040
םויסב חפב םתריגסו םימב םייולימ ללוכ       

  5,500.00    55.00   100.00 . תודובעה רטמ   
      

 44,640.00 5,580.00     8.00 םינוש םיכרואו םירטקב ןויז בולכ ןוט  03.23.01.0050
219,540.00 תואסנולכ 10.32.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

219,540.00 רתאב םיקוצי תואסנולכ 32.30 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../233 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     233 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
ךומנ חתמ ינקתמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ו מ נ  ח ת מ  י נ ק ת מ  43.30 ק ר פ       
      
י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  10.43.30 ק ר פ  ת ת       
ש א       
      
תנעוממ תזכר םע הדובעל היצזינוי ןשע יאלג     03.34.01.0020
הרקתל הנקתהל ןקתה תושירדב דמועה      

  3,500.00   700.00     5.00 .למשח חולב וא ןוטב תרקת וא תכמנומ 'חי   
      
ץנצנ םע bd011 שא יוליג תכרעמל רפוצ     03.34.01.0070

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .ט"הע תינוציח הנקתהל  
      
תזכר לש )P.O TUPTUO( הלעפה תדיחי     03.34.01.0071

  1,050.00   350.00     3.00 .םיאלגה לגעמב תרבוחמ שאה יוליג 'חי   
      

    350.00   350.00     1.00 .)P.I TUPNI( הארתה תדיחי ךא ל"נכ 'חי  03.34.01.0072
      
,תורביל 2 לקשמב תומכ רובע ,זגל יוביכ לכימ     03.34.01.0080
ןועש ,הלעפה םותסש ,זג תצפה תכרעמ ללוכ      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק המיאתמ הנקתה תבשותו ץחל  
      
ורובע יוביכ לכימב MF-002 יוביכ זג יולימ     03.34.01.0090

    800.00   400.00     2.00 .דרפנב םלושמ ג"ק   
      
שאה יוביכו יוליג תכרעמל םלשומ טוויח     03.34.01.0100
ל"נה תוכרעמל ינקת לבכב תוינכתל םאתהב      
םילבכ תולעת/תומלוסב וא/ו תרנצב ןקתומו      
ירמוחו תודובע לכ ללוכ ,דרפנב םלושמ םרובע      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק רזעה  
      

    750.00   750.00     1.00 'פמוק .םינקתה ןוכמ י"ע ןקתמה תקידב 03.34.01.0110
 14,250.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 10.43.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 14,250.00 ךומנ חתמ ינקתמ 43.30 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../234 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     234 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
יפונ חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04.30 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ח י ט  12.04.30 ק ר פ  ת ת       
      
:תוברל םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     03.40.21.0040
הבכשו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת הצברה      

 24,025.00   155.00   155.00 ןבל טנמצ סיסב לע ףכב הקורז הנוילע ר"מ   
 24,025.00 ץוח חיט 12.04.30 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ  05.04.30 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו       
      
- MSLC תבורעתמ עצמ וא יולימ .1 :תורעה      
.2 .0400-0300.602.75  םיפיעסב האר      
)םינוש םיגוסמ( אבומ יולימ תודובע יריחמ      
.מ"ק 03 דע לש קחרממ הלבוה םיללוכ      
      
A-7-6 דע A-6 גוסמ רמוחמ אבומ יולימ     03.40.50.0013
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,)5 לדוג(      

495,550.00    53.00 9,350.00 קודיהו ק"מ   
      
02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     03.40.50.0090
קפוסי עצמה ,רקובמ אל קודיהו מ"ס      
לש תומכל וניה ריחמה .תרשואמ הבצחממ      

 21,600.00   160.00   135.00 ק"מ 052 דע ק"מ   
      
וא/ו )הריפח תיעקרק( תיתש לש ליגר קודיה     03.40.50.0205

  9,275.00     3.50 2,650.00 םייעבט עקרק ינפ ר"מ   
      
והשלכ עצמ וא יולימ לש רקובמ קודיה     03.40.50.0220

 84,150.00     9.00 9,350.00 )דרפנב דדמנ יולימה( ,מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
אל קודיהב( םיקדוהמ םיעצמל תפסות     03.40.50.0230

 23,375.00     2.50 9,350.00 רקובמ קודיה רובע )רקובמ ק"מ   
633,950.00 קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 05.04.30 כ"הס  

      
ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  35.04.30 ק ר פ  ת ת       
ת ו ב ל ת ש מ       
      
םגד ,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     03.40.53.0574
תוברל ,מ"ס 04/01 תודימב ע"ש וא "עבורה"      
רפוס( ןבל ןווגב ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס 5 לוח      

119,260.00   178.00   670.00 לייטקוק ינווג וא/ו )ןוטס ר"מ   
119,260.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04.30 כ"הס  

      
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../235 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     235 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
יפונ חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י נ ב א  ,ן ג ו  ה פ ש  י נ ב א  45.04.30 ק ר פ  ת ת       
ם ו ח י ת       
      
דוסי תוברל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     03.40.54.0605
טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווגב ,ןוטב תנעשמו      

 11,340.00   108.00   105.00 תתוסמ רמגב ןבל רטמ   
 11,340.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 45.04.30 כ"הס  

      
ן ו ט ב מ  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  16.04.30 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ו       
      
קמועב ,ךמות ריקל רבוע דוסי רובע הריפח     03.40.61.0010

  6,840.00    57.00   120.00 'מ 2 דע ק"מ   
      
יבועב ,ךמות ריקל 03-ב ןוטבמ רבוע דוסי     03.40.61.0061
ןויז ללוכ ריחמה .'מ 1 לעמ בחורו מ"ס 02      

 45,900.00 1,530.00    30.00 )ק"מל ג"ק 06 יפל( ק"מ   
      
,דחא דצמ יולג 03-ב ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק     03.40.61.0091
תוברל ,'מ 2 דע הבוגבו מ"ס 02 יבועב      
ריקה שאר דוביע ללוכ ריחמה .םיזקנו םירפת      

163,625.00 1,750.00    93.50 )ק"מל ג"ק 06 יפל( ןויזו ק"מ   
216,365.00 ןוטב יקולבו ןוטבמ םיכמות תוריק 16.04.30 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע  26.04.30 ק ר פ  ת ת       
      
)4-2 הפישח ,5" העיקש( 03-ב ןוטב ידומע     03.40.62.0101
ךתח ,מ"ס 02 הינב תוריק ךותב םיקוצי      
ריקה רובע ןוטב ידומעמ"ס 03/02 דומעה      

  7,550.00 1,510.00     5.00 .יטסוקאה ק"מ   
  7,550.00 םידומע 26.04.30 כ"הס  

      
ם י י ט ס ו ק א  ת ו ר י ק  76.04.30 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ ןוטב יקולבמ םייטסוקא תוריק     03.40.67.0020
תרצות "עקובמ טילפסוקד ינוטקטיכרא"      
תודימב שער ימסוח ע"ש וא "הקירמא קולב"      
ןיב םייונב מ"ס 04/02/22 וא מ"ס 04/02/02      
תקיצי תוברל )דרפנב םידדמנ( ןוטבידומע      

 77,700.00   420.00   185.00 הרוגח יקולבב ןוטב ר"מ   
 77,700.00 םייטסוקא תוריק 76.04.30 כ"הס  
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../236 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     236 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
יפונ חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י נ נ ג  ת ו ע ל ס מ  08.04.30 ק ר פ  ת ת       
      
,םיאבומ עלס ישוגמ העלסמ ינבא תרוש     03.40.80.0060
תוברל ,ק"מ 5.0 -כ חפנב ,םיחישקו םייעבט      
חוורמ .םיעלסל תבשות תחנה ךרוצל הריפח      
עקרק יולימב ,'מ 5.0 דע םיעלסה ןיב      

  5,720.00   220.00    26.00 מ"ס 02 יבועבתימוקמ רטמ   
  5,720.00 תויננג תועלסמ 08.04.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,095,910.00 יפונ חותיפ 04.30 כ"הס  
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../237 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     237 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
היקשהו ןוניג 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14.30 ק ר פ       
      
ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  11.14.30 ק ר פ  ת ת       
ן ג       
      
תכיפה תוברל ,מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     03.41.11.0020
יננג רושייו םיינכמ םילכב החוחיתו עקרקה      
רשא הקלחב ,תוינוניבו תולק תומדאב ,יפוס      

  2,160.00     4.80   450.00 ר"מ 052 לעמ החטש ר"מ   
      
ר"מ 052 לעמ םלדוגש םיחטשל טסופמוק     03.41.11.0040

  8,050.00   230.00    35.00 )םנודל ק"מ 52-כ לש תומכב( ק"מ   
      

  7,290.00     4.50 1,620.00 חטשה רושיי תוברל ,מ"ס 52  קמועל שירח ר"מ  03.41.11.0100
      
תויומכב - חטשב רוזיפ תוברל ,תיננג המדא     03.41.11.0210

 35,000.00    70.00   500.00 ק"מ 02 לעמ תולודג ק"מ   
 52,500.00 ןג תמדאו עקרקה דוביע 11.14.30 כ"הס  

      
ה ע י ט נ  02.14.30 ק ר פ  ת ת       
      

 23,250.00    15.00 1,550.00 )רטיל 1( 3 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  03.41.20.0030
      
רטוקב "9 לדוג" )רטיל 001( לכיממ םיצע     03.41.20.0190
גוז תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ 3" עזג      

 53,400.00   600.00    89.00 ץעל טסופמוק רטיל 05 -ו תואטוחמ תוכומס 'חי   
 76,650.00 העיטנ 02.14.30 כ"הס  

      
ת ח נ ה ו  א ש ד  ת ל י ת ש  03.14.30 ק ר פ  ת ת       
י ט ט נ י ס  א ש ד       
      
תוברל ,)ר"מ 052 לעמ( האשדמל חטש תנכה     03.41.30.0010

 10,980.00     9.00 1,220.00 יפוס רושייו ןושיד ,טסופמוק ר"מ   
      
וא ויוקיק ןזמ ,)רמ 052 לעמ( אשד ידברמ     03.41.30.0030

 31,720.00    26.00 1,220.00 םוי 03 לופיט תוברל יאוופיט ר"מ   
 42,700.00 יטטניס אשד תחנהו אשד תליתש 03.14.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

171,850.00 היקשהו ןוניג 14.30 כ"הס  
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../238 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     238 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.30 ק ר פ       
      
י ר ו ת ס מ ו  ם י נ ו ת פ ש א  14.24.30 ק ר פ  ת ת       
ה פ ש א       
      
רטוק ,מ"ס 77 הבוגב ןוטבמ לילג ןותפשא     03.42.41.0011

  4,120.00 1,030.00     4.00 מ"ס 03 קמוע ,מ"ס 73 'חי   
  4,120.00 הפשא ירותסמו םינותפשא 14.24.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  4,120.00 ץוח טוהיר 24.30 כ"הס  
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../239 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     239 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
רודיג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  44.30 ק ר פ       
      
ת ו י ד ס ו מ  ת ו ר ד ג  21.44.30 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ       
      
םח ץבאב תונוולוגמ תורדגה .1 :תורעה      
,רונתב תועובצו 819 י"ת יפל רוצייה רחאל      
תודימל םימאתומ םידדוב ןוטב תודוסי תוברל      
םיסחייתמ ןלהלש םיריחמה .2.תורדגה הבוגו      
םכרואש תוקעמ וא תורדג תודובע עוציבל      
.תוחפל א"מ 05 וניה )םינוש םיגוסמ( ללוכה      
      
'מ 3.2 הבוגב ע"ש וא "רפושמ ןויצ" םגד רדג     03.44.12.0060
מ"מ 5.1/52/52 םיבצינ םיליפורפמ היושע      
םייקפוא םיליפורפ ינש ,מ"מ 99 לש חוורמב      
4/082/0 ליפורפמ םידומעו ,מ"מ 2/04/06      

 52,800.00   480.00   110.00 םידדוב ןוטב תודוסי תוברל ,'מ 50.3 לכ מ"מ רטמ   
 52,800.00 הדלפ יליפורפמ תוידסומ תורדג 21.44.30 כ"הס  

      
ת י ט ר פ  ה י נ ב ל  ת ו ק ע מ  22.44.30 ק ר פ  ת ת       
ה י ו ו ר ו       
      
םע ע"ש וא "הרדג" וא "תרנכ" םגד הקעמ     03.44.22.0010
0.2 לכ מ"מ 2/05/05 ליפורפמ הדלפ ידומע      
םיליפורפמ םיבצינו 'מ 50.1 הבוגבו 'מ      
מ"מ 99 לש חוורמבו מ"מ 5.1/02/02      
,מ"מ 2/52/05 םייקפוא םיליפורפלםירבוחמה      
םירבחמב דומעל תרגסמה רוביח תוברל      

 44,400.00   370.00   120.00 םידדוב ןוטב תודוסיו םירוויע רטמ   
 44,400.00 היוורו תיטרפ הינבל תוקעמ 22.44.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../240 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     240 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
רודיג 44 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל י פ ו ר פ מ  ם י ר ע ש  13.44.30 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
וא "ןרע יפנכ וד" םגד ןוולוגמ יפנכ-וד רעש     03.44.31.0022
,מ"ס 002/074-054 תודימב ע"ש  וא "רבצ"      
,מ"מ 2.2/04/06 ליפורפמ ףנכה תרגסמ      
לש חוורמב מ"מ 5.1/52/52 ליפורפמ םיבצינ      
ליפורפמ םידומע תוברל ,מ"מ 001-99      
םיחירב ,היילת לוענמ ,מ"מ 2.3/001/001      
2 מ"ס 08/08/08 תודימב תודוסיו עקרקל      
תודימב רעש 1002/022 תודימב םירעש      

 23,100.00 7,700.00     3.00 440/200 'חי   
 23,100.00 הדלפ יליפורפמ םירעש 13.44.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

120,300.00 רודיג 44.30 כ"הס  
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../241 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     241 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15.30 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  01.15.30 ק ר פ  ת ת       
      
0.1 הבוגב דדמנה םעזג ףקיהש םיצע תתירכ     03.51.10.0026
03 דעו מ"ס 02 לעמ וניה עקרקה ינפ לעמ 'מ      

  2,970.00   270.00    11.00 )ןימזמה ח"ע רפוכ( 'מ 0.6 דע םהבוגו מ"ס 'חי   
      
8 לעמ יבועב ןוטב/טלפסא תעסימ קוריפ     03.51.10.0401

 12,060.00    18.00   670.00 מ"ס 02 דעו מ"ס ר"מ   
      

  3,200.00    16.00   200.00 ןייונפו הפש ינבא קוריפ רטמ  03.51.10.0440
 18,230.00 קוריפו הנכה תודובע 01.15.30 כ"הס  

      
ל ב ו מ ( ם י מ  י ר י ב ע מ  36.15.30 ק ר פ  ת ת       
ת ו ל ע ת ו   )ר ו ג ס       
      
ןוטבמ ,םייזגרא )רוגס לבומ( םימ יריבעמ     03.51.63.0200
ריחמה .'מ 05.1/05.1 תודימב 03-ב ןיוזמ      

  9,250.00 1,850.00     5.00 )ק"מ/ג"ק 08 יפל( ןויז ללוכ ק"מ   
  9,250.00 תולעתו  )רוגס לבומ( םימ יריבעמ 36.15.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 27,480.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15.30 כ"הס  
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../242 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     242 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
הכירבל תוכרעמ-תינוציח הכירב -'ג בלש 07 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה כ י ר ב  -'ג  ב ל ש  07.30 ק ר פ       
ה כ י ר ב ל  ת ו כ ר ע מ -ת י נ ו צ י ח       
      
ף ו ג ב  ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  10.07.30 ק ר פ  ת ת       
ת י נ ו צ י ח  ה כ י ר ב       
      
הקבדהב C.V.P. -מ םיננוסמ םימל תרנצ     03.70.01.0010
שרדינכ הכירבה ףוגב )מ"מ 061 ( 6" רטוקב      

  1,120.00   280.00     4.00 .טרפימבו תוינכתב רטמ   
      
הקבדהב C.V.P. -מ םיננוסמ םימל תרנצ     03.70.01.0020
הפצירב הכירבה ףוגב )מ"מ 011 ( 4" רטוקב      

 29,700.00   220.00   135.00 .טרפימבו תוינכתב שרדינכ תויופעתסה ללוכ רטמ   
      
הקבדהב C.V.P. -מ םיננוסמ םימל תרנצ     03.70.01.0030
הפצירב הכירבה ףוגב מ"מ 09  דע רטוקב      
שרדינכ םירזפמל תואיציו םיבכור ללוכ      

 23,400.00   195.00   120.00 .טרפימבו תוינכתב רטמ   
      
לש םלש עטקמ היחשה תכירבל הקרוה תרנצ     03.70.01.0040
יטסלפ לדגומ ןפוד יבוע םע רוניצ      
טרפב שרדנכ רומיג םע 6" דע רטוקב"םירמ"      

  1,120.00   280.00     4.00 .ישאר וק דע תוינכתב רטמ   
      
טרפ יפל 8" רטוקב   השילג ימ תרנצ     03.70.01.0050

  1,700.00   850.00     2.00 'פמוק .4 " רטוקב םיפיקז 4 םע תוינכתב שרדנכ  
      
תפצירבו ןפודב 2" רטוקב ןוניס ימל םירזפמ     03.70.01.0080
S.T.M תרצותמ תודח תוניפ אלל הכירבה      
תורבחתה ללוכ רשואמ ע"ש וא לקינ םורכ      

 22,800.00   300.00    76.00 .ישארה וקל 'חי   
      

  2,400.00   300.00     8.00 רשואמ טרפ יפל  4" השילג ימ ףוסיא תודוקנ 'חי  03.70.01.0090
      
ריקב 2" רטוקב ןוניס ימל ףסונ רזפמ תפסות     03.70.01.0100

  1,200.00   300.00     4.00 .ל"נכ לקינ םורכמ S.T.M. תרצות הכירבה 'חי   
      
S.T.M. תרצות השילג ימ ףסאמ תפסות     03.70.01.0110

    300.00   300.00     1.00 . הדירי רטוק 6" לקינ םורכמ 'חי   
      
ללוכ 613 הטסורינמ 05/05 תשר הסכמ     03.70.01.0130

  2,500.00 1,250.00     2.00 הקרה רובל טרפ יפל הטסורינ תרגסמ 'חי   
 86,240.00 תינוציח הכירב ףוגב םירזיבאו תרנצ 10.07.30 כ"הס  
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../243 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     243 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
הכירבל תוכרעמ-תינוציח הכירב -'ג בלש 07 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה כ י ר ב ה  ן י ב  ת ר נ צ  20.07.30 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו כ מ ה  ר ד ח ל   ת י נ ו צ י ח       
      
ללוכ הקבדהב C.V.P מ 8" השילג תרנצ     03.70.02.0010
הט, תויוז,םיחפסו  תודילחמ יתלב תוכימת      

 12,800.00   320.00    40.00 .םירויע םינגואו רטמ   
      

  1,120.00   280.00     4.00 ל"נכ 6" השילג תרנצ רטמ  03.70.02.0020
      
ו תויוז ללוכ הקבדהב 6" רטוקב הקרה תרנצ     03.70.02.0030

 14,000.00   280.00    50.00 .םירויע םינגואו "T" רטמ   
      
C.V.P -מ 4" רטוקב םיננוסמ םימ תרנצ     03.70.02.0040

  5,600.00   280.00    20.00 .שרדייש יפכ "T"ו תויוז ללוכ הקבדהב רטמ   
      
הקבדהב ל"נכ 6" רטוקב םיננוסמ םימ תרנצ     03.70.02.0050

 13,600.00   340.00    40.00 שרדייש יפכ "ט" ו תויווז ללוכ רטמ   
 47,120.00 תונוכמה רדחל  תינוציח הכירבה ןיב תרנצ 20.07.30 כ"הס  

      
ה כ י ר ב ל  ן ו נ י ס  ד ו י צ  30.07.30 ק ר פ  ת ת       
ת י נ ו צ י ח       
      
"T" ירזיבאב שומיש השעי תונוכמ רדחב      
"4" םירטקב תויופעתסה ,תויוז לכל דבלב      
.הלעמו      
      
הרוזחימו השילגה ימ ףוסיאל תכרעמ     03.70.03.0020
CVP מ הקיציב םילוורשה לכ םע תבכרומה      
תרקב , ינוסארטלוא םימה סלפמ תרקב םע      
לכו ילמשח זרב םע םיירט םימ תפסוה      
תכירב .תוינכותב שרדינכ תרנצו םירזיבאה      
תונכהל תורבחתה ללוכ ךא םירחא י"ע ןוטבה      
.הקיניב הטסורינ תשרו ןוטבב םילוורש      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק .לכימל תנגומ הרואת םג תללכנ ריחמב  
      
ימוטאיד ןנסמ לש םוקמב הבצהו הקפסא     03.70.03.0030
תורנ 083 ל םאתומ מ"ס 011 רטוקב      
X 2 4" רטוקב  הצצה ןיע םע םיטרדנט      
תוסינכה לכ תוברל 2" הקרהו 4" יולימ חתפ,      
לופיט תוברל 'גנלפ םע תונגואמ תואיצי      

120,000.00 60,000.00     2.00 'פמוק .םייח תעבג לעפמב הקרבהב  
      
      
      
      

129,500.00 30.07.30 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../244 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     244 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
הכירבל תוכרעמ-תינוציח הכירב -'ג בלש 07 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

129,500.00 מהעברה      
      
      
ולוכ רעיש ןנסמ לש םוקמב הבצה הקפסא     03.70.03.0040
שרדינכ הקרבהל לופיט ללוכ 613 הטסורינמ      
רודיס םע מ"ס 05 רטוקב טרפה תוינכותב      
4 רטוקב םירוח םע תשר ,הריהמ החיתפל      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .ל"נכ הקרבה תוברל הפילשל מ"מ  
      
רורחיס תבאשמ לש םוקמב הבצהו הקפסא     03.70.03.0050
דגנכ העש/ק"מ 66 דע תמאתומ תילגופירטנצ      
ס"כ 5.7   עונמ םע םימ דמוע רטמ 51      
רשואמ ע"ש וא ץיאמה  תרצות תוחפל      
יסקופא תדחוימ העיבצ ללוכ תיכנא הדמעהל      
םייתנש תוחפלו ץיאמה ףוגב הדולח דגנ      

 28,500.00 9,500.00     3.00 'פמוק . הלוכ הבאשמה ףוגל היזרורוק ינפמ תוירחא  
      

  9,600.00   800.00    12.00 .4" רטוקב ןגואמ קותינ זרב 'חי  03.70.03.0060
      

  6,600.00 1,100.00     6.00 .6" ןגואמ קותינ זרב 'חי  03.70.03.0070
      

  6,400.00 1,600.00     4.00 ןגואמ 8" קותינ זרב 'חי  03.70.03.0080
      

    720.00   180.00     4.00 רטוק 2" הפיטש וק לע קותינ זרב 'חי  03.70.03.0090
      

  3,600.00   600.00     6.00 4" ןגואמ רזוח לא 'חי  03.70.03.0100
      

  1,800.00   900.00     2.00 6" ןגואמ רזוח לא 'חי  03.70.03.0110
      
םאתומה ךרואב C.V.P מ ןגואמ עטק     03.70.03.0120
רטוקב וק לע ילטיגיד הקיפס דמ לש הנקתהל      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק .6"  
      
וק לע יליגיד הקיפס דמ הנקתהו הקפסא     03.70.03.0130
האיציב םימה תקיפס תדידמל 6" רטוקב      

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק .םיננסמהמ  
      
יוטיחל תופומ םע 6" רטוקב ןגואמ רוניצ עטק     03.70.03.0140
תוסינכ תוברל 'מ 1 ךרואב C.V.P מ ולוכ      
םעו רוניצה זכרמל דע הרידח םע םילקימיכל      
שולש-2/1" רטוקב םירזוח לאו קותינ יזרב      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .וזמ וז תוקחרומ תוחפל תורידח  
      
יתש םעו 6" קותינ זרב םע ןגואמ עטק     03.70.03.0150

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק מ"מ 011 םומיחל תואיצי  
202,470.00 30.07.30 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../245 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     245 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
הכירבל תוכרעמ-תינוציח הכירב -'ג בלש 07 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

202,470.00 מהעברה      
      
      
רדחב 4" רטוקב הקבדהב C.V.P מ רוניצ     03.70.03.0160
תוכימתו תויופעתסה םע תונוכמה      

  8,400.00   210.00    40.00 .תויעוצקימ רטמ   
      
רדחב 6" רטוקב הקבדהב C.V.P מ רוניצ     03.70.03.0170

  7,800.00   260.00    30.00 .ל"נכ תונוכמה רטמ   
      
רדחב 8" רטוקב הקבדהב C.V.P מ רוניצ     03.70.03.0180

  3,100.00   310.00    10.00 .ל"נכ תונוכמה רטמ   
      
תרנצל ןוניס דויצ לכ לש תמלשומ הנקתה     03.70.03.0190
תילוארדיה המיכסב שרדינכ םירזיבאלו      
תינכות סיסב לע הכירבה ןוניסל טלפמוק      
רושיאל ןלבקה י"ע ןכויש עוציבל תונוכמ רדח      

 14,500.00 14,500.00     1.00 'פמוק .שארמ  
      
םוימ תחא הנש ךשמל תוירחאו תוסיוו,תוריש     03.70.03.0200
ךרעמה לכל תומלשה ללוכ ןקתימה תריסמ      
תנכה תוברל תישארה הכירבל יוטיחו ןוניסה      
י"ע שרדינה יפל הקזחאו הלעפה תוארוה קית      
תואירבה דרשמ לש תונורחאה תונקתה      
תוינכות תנכה םג ללוכ הז ףיעס.טלפמוק      
רדחל 52:1 מ:ק ב שארמ תוטרופמ הדובע      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .תונוכמה  
      
ןקתמ םע דחי מ"מ I 061 הדלפ ליפורפ     03.70.03.0210
גוז ל םיסכימ תמרהל תשרשו וו םע המרה      
082 ךרואב ליפורפה. םימטאידה םיננסמ      
ספיליפ יגרב םע הרקיתל רבוחמ תוחפל מ"ס      

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק . I ליפורפל םיכתורמה חלפ םעו  
245,270.00 תינוציח הכירבל ןוניס דויצ 30.07.30 כ"הס  
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../246 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     246 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
הכירבל תוכרעמ-תינוציח הכירב -'ג בלש 07 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ס ל  ל מ ש ח  ת ו כ ר ע מ   40.07.30 ק ר פ  ת ת       
ת י נ ו צ י ח  ה כ י ר ב ל  ם ו מ י ח ו  י ו ט י ח       
      
הכירבל יוטיחו ןוניסה ךרעמל למשח חול     03.70.04.0010
םומיחו יוטיח ןוניסה תוכרעמה םע תינוציח      
,ישאר רטמטלוו ללוכו הרקבו דוקיפ ,חוכ םע      
לפכ רופישל םילבכ ,עונמ לכל רטמרפמא      
ATLED( 'ש"טאוקל ירלודומ הנומ ,קפסהה      
רשואיו ינכטה טרפמב שרדינכ לכו) BBA לש      
םע שארמ רושיאל ושגויש הדובעה תוינכותב      
בשחוממ רקב ללוכ חולה.רלימ רנקולק דויצ      
רשואמו רדגומ מ"פת יפל הלעפה רשפאמה      

 28,500.00 28,500.00     1.00 'פמוק .שארמ  
      
ןוניס ךרעמל תבשחוממ הרקב תכרעמ     03.70.04.0020
תפסותכ תינוציח הכירבל םומיחלו יוטיחו      

 22,000.00 22,000.00     1.00 'פמוק .הרוקמ הכירב לש תכרעמל  
      
ןוניסה ךרעמל תמלשומ תילמשח היצלטסניא     03.70.04.0030
תולעתב היולג הנקתהב תינוציח הכירב לש      
    .C.V.P.שרדינכ םינירושמ תורוניצ וא  

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק .תוינכותבו טרפימב  
      
יוטיחה ךרעמ לכל תילמשח היצלטסניא     03.70.04.0040
תובאשמהו הרקבה תוכרעמ ןיב ללוכה      
תונוכמה רדחב למשחה תוחול ןיבל ןונימה      
לכ תא תוללוכה תושרדינה תונכהה לכ םע      
תורוקמ תוכירבל תשלושמה הנגהה יביכרמ      
בשחמל רוביחל ךכוסמ וק תוברל תוטועפ +      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .ל"נכ ידרשמה  
      
םומיחה ךרעמ לוכל תילמשח היצלטסניא     03.70.04.0050

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .ל"נכ תינוציח הכירבל  
      
תונוכמ רדחמ תולקת תרבעהל היצלטסניא     03.70.04.0060
ללוכ  עבקי דועש םוקמל להנמ דרשמ לא      
בשחמל ךכוסמ וק ךרד  הלקה גוסל טוריפ      

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק .להנמה דרשמבש  
 69,500.00 תינוציח הכירבל םומיחו יוטיח ןוניסל למשח תוכרעמ  40.07.30 כ"הס  
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../247 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     247 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
הכירבל תוכרעמ-תינוציח הכירב -'ג בלש 07 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה כ י ר ב ל  י ו ט י ח  ת ו כ ר ע מ  50.07.30 ק ר פ  ת ת       
ת י נ ו צ י ח       
      
טרופסה זכרמב תונוכמה רדחב:המדקה      
לכל םיהז םירקב לש תוכרעמ תוננכותמ      
תונוכמ רדחב תורקבה לש ןמוקימ .תוכירבה      
המירזב המיעטה ימ תא רזחמל רשפאיש ךכ      
ידועיה השילג ימ ףוסיא לכימל תינויצטיברג      
!הכירב לכ לש      
      
םע שידח רוססופורקימב דייוצמ היהי רקבה      
םימאתומ ןרציה לש םיילניגרוא םיסיטרכ      
ךשמהב םיטרופמה םירוסנסה םע הדובעל      
הריואב דימע PI 56 םוטא הנבמב םינותנ      
,תוחול( תונוכמה רדחב תררושה תיביזורוק      
)ב"ויכו הצמוח ,רולכ ידא      
      
ומכ םירטמרפה לע דקפלו דודמל בייח רקבה      
    HP 01 דע 0 מ רישי רולכ ,0-41 םוחתב  
    MPP, 0002 דע 0מ סקודר VM תדידמו  
קוידב סויסלצ 'עמ 001 דע 0 מ הרוטרפמט      
.הלעמ 1.0 לש      
      
תויהל בייח סקודרהו רישיה רולכה תאירק      
תרוטרפמטו HP תמרל םאתהב יוציפ םע      
תויהל בייח ישפוח רולכל רוסנסה .םימה      
םע ) תשוחנ /הניטלפ ( תירטמורפמא הטישב      
3 לש םייח ךרוא תלעבו ימצע יוקינל רודיס      
היהי סקודרל רוסנסה .תוירחאב תוחפל םינש      
ןתינה טילורטקלאב יולימ םע תיכוכזמ      
לופכ ךוכיס םע ילאיסקאוק לבכ ללוכ שודיחל      
    .  
      
תריחב יפל הלעפה רשפאל תבייח תכרעמה      
-א:תויורשפא שולשב הקזחאה שיא      
    FFO/NO ילנויצרופורפ ןפואב -ב)DIP(  
םע FFO/NO בלושמ ןפואבו      
ורשפאי םיגתמו םיעקש.ל"נכילנויצרופורפ      
וא/ו תיטמוטוא םירמוח לש בוליש לכב הדובע      
םע החוטבו החונ הרסהו הנקתהב תינדי      
.ישאר קספמ      
      
      
      
      

50.07.30 קרפ תתב הרבעהל          
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../248 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     248 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
הכירבל תוכרעמ-תינוציח הכירב -'ג בלש 07 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הרקימב הקעזאב תבלושמה הארתה הייהת      
םירטמרפה לש םירתומה תולובגמ הייטס לש      
תוחפל םיילירב דייוצי ןקתמה .םידדמינה      
ההובג דחא םירסממ ינשו רטמרפ לכל םיינש      
ךרוצל םידדמינה םירטמרפל ךומנ דחאו      
.הארתהה      
      
לע המירז קספמ ןקתוי המיעטה ימ וק לע      
ןונימה תובאשמה תלועפ תא קיספהל תנמ      
םע בלושמב המיעטה ימ לע המירז ןיא רשאכ      
.המירזה תוניקת הארמה תירונ      
      
העובק המירז תחטבהל המיעט ימל תרנצ      
תרקבל תסוו רתיה ןיב ללוכש המיגדל      
רטליפ ,סג רטליפ,ףקוע רוניצ ,קרופ ,המירזה      
ירזיבא רתי לכו )0 לויכ( רולכ דמ לויכל םחפ      
טווחמו C.V.P חול יבג לע ןקתומ לכה המיגד      
היצפוא הייהת .רדוסמו יעוצקימ ןפואב      
םע בשחמל ןהו םינותנ רגואל ןה תורבחתהל      
םע קוחרמ תרושקית רשפאל תנמ לע םדומ      
ינשל תודוקפו היצמרופיא תרבעהל רקב      
.םינוויכה      
      
יוטיחה תכרעמ לש שדחה םגדהמ הרקב חול     03.70.05.0110
רולכל ילנויצרופורפ רקב ללוכה הכירבל      
ילזונ רולכב שומישל רודיס ללוכ HP-לו      
וא/ו תינדי הלעפהל תורשפאו יזאג רולכלו      
תובאשמ יתש לע הטילש ללוכ תיטמוטוא      
היהי רקבה.הצמוחל תחאו רולכל ןונימ      
וא םראפורדיה י"ע קוושמכ ייא ולב תרצותמ      

 26,500.00 26,500.00     1.00 'פמוק הרישי האירקל ע"ש  
      
סקודרו HP ל ףסונב רתונ רולכו רולכ לש      
ללוכ םאתמ .השדחה הרודהמ ייא ולב םגד      
דרשמ י"ע שרדינכ ילרגטניא תוריכע דמ      
םינותנ תרבעה י"ע ורושיאבו תואירבה      
. טנרטניאב      
      
ילזונ רולכ תמרזהל םילקימיכל ןונימ תבאשמ     03.70.05.0130
םגד OCSEJ תרצות העש רטיל 02 קפסהב      
    42-A-SODNIM הביאשל תרנצה לכ םע  

  7,600.00 3,800.00     2.00 'פמוק .ןופיס יטנא ללוכ טלפמוק הקרזהו  
 34,100.00 50.07.30 קרפ תתב הרבעהל

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../249 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     249 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
הכירבל תוכרעמ-תינוציח הכירב -'ג בלש 07 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 34,100.00 מהעברה      
      
      
קפסהב ילזונ רולכ וא הצמוחל ןונימ תבאשמ     03.70.05.0140

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק .KM OCSEJ-21 םגד ל"נכ העש רטיל 01  
      
,ןגמ ידגבו דויצ ,הכסמ תללוכה ןגמ תכרע     03.70.05.0150
טוליש ,הפילד יוליגל הינומא,םינוקית תכרע      
דרשמ י"ע שרדינכ תוארוהו תויחנהה לכו      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק טלפמוק תונורחאה םהיתוארוהב תואירבה  
      
הכירבל יוטיח ירמוח תרידח תעינמל יעצמא     03.70.05.0160
ללוכ ןוניסה תקספה תעב רקובמ אל ןפואב      
םירזיבאו המירז קיספמו ילמשח טוויח      
תטלחומ החטבהל םילקימיכה תרנצ קותינל      
תונכדועמה תושירדלו ןנכתמה רושיאל ףופכ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק תואירבה דרשמ לש  
      
י"ע רשואמ ההובג תושיגר לעב רולכ ייאלג     03.70.05.0170
םימ תלעפהל דיאונולוס ללוכ תואירבה דרשמ      
שרדינכ ףלודה רולכה תפיטשל םירזפמ ךרד      

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק 05XTC MAHDLO םגד תוינכותב  
      
ןיב יטסלפ רמוחמ הקיניה תרנצה לכ     03.70.05.0180
ידועי היטבמא םע תוימוי תונמל םילכימה      
ןיבל ) ףיעסה ריחמב לולכ( הכירב לכל      
הכימת תוברל תוכומסה ןונימ תובאשמ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .הדילחמ יתלב תשרב הפוצר  
      
0228 םגד םימה תוריכע לע תרוקיבל ןקתמ     03.70.05.0190
    T59 ILG תואירב דרשמ י"ע רשואמ ע"ש  

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק .דבלב תפסונ הארוה יפל.טרפימב ראותמו  
      

    300.00   300.00     1.00 ילזונה רולכ וק לע ידיאונולוס זרב 'חי  03.70.05.0250
      

    300.00   300.00     1.00 ל"נכ הצמוח וק לע ידיאונולוס זרב 'חי  03.70.05.0260
      
הלודג הכירבל תימוי הנמל םינקיר'ג טס     03.70.05.0270

    400.00   400.00     1.00 'פמוק הצמוחלו רולכל  
      
םינטק םיחפנב ךא   ל"נכ םינקירג טס     03.70.05.0280

    200.00   200.00     1.00 'פמוק .היטבמא םע המאתהב  
      
      
      

 57,100.00 50.07.30 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../250 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     250 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
הכירבל תוכרעמ-תינוציח הכירב -'ג בלש 07 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 57,100.00 מהעברה      
      
      
םוימ תחא הנש ךשמל תוירחאו תוסיוו,תוריש     03.70.05.0290
קית תנכה ללוכ יוטיחה ןקתימה תריסמ      
י"ע שרדינה יפל הקזחאו הלעפה תוארוה      
תואירבה דרשמ לש תונורחאה תונקתה      
ןכדועמ טוליש תללוכ הריסמה.טלפמוק      
םילקימיכה לכל הביבסה תוכיא י"ע שרדנכ      
לכב דמוע ןקתמהש ךמסומ קדוב לש המיתחו      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .תוחיטבה תושירד  
 61,600.00 תינוציח הכירבל יוטיח תוכרעמ 50.07.30 כ"הס  

      
ה ר ק ב  ת כ ר ע מ   60.07.30 ק ר פ  ת ת       
ר ו ב ע  י ו ט י ח ו  ן ו נ י ס  ת ו כ ר ע מ ל  ת ב ש ח ו מ מ       
ת י נ ו צ י ח  ה כ י ר ב       
      
הכירב רובע הרקבה תכרעמ לש תפסות      03.70.06.0030
ללוכ הרוקמה תרקבל הנכותל תינוציח      

 15,500.00 15,500.00     1.00 'פמוק .תושרדנה תומלשההו הבחרה  
 15,500.00 תינוציח הכירב רובע יוטיחו ןוניס תוכרעמל תבשחוממ הרקב תכרעמ  60.07.30 כ"הס  

      
י צ ח  י ו ל י מ    ת מ ל ש ה  70.07.30 ק ר פ  ת ת       
ה כ י ר ב ל   ת י מ ו ט א י ד  ה מ ד א  ל ש  ת י ט מ ו ט ו א       
ת י נ ו צ י ח       
      
המדא יולימ תכרעמ לש המלשהו תפסות     03.70.07.0010
םג  תילוארדיהה תינכותב שרדנכ תימוטאיד      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק תינוציח הכירב רובע  
      
לכ ןיבל לכימ ןיב מ"מ 36 רטוקב תרנצ     03.70.07.0020
תינכותל םאתהב קותינ יזרב ללוכ םיננסמה      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק תילוארדהה  
  6,000.00 תינוציח הכירבל  תימוטאיד המדא לש תיטמוטוא יצח יולימ   תמלשה 70.07.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

531,230.00 הכירבל תוכרעמ-תינוציח הכירב -'ג בלש 07.30 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../251 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     251 7Vבקעי ראב ירטנאק

ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ
99 99 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

99 99.30 ק ר פ       
      

 55,000.00   550.00   100.00 יניפ ןרוא גוסמ ץע קד תיינב ר"מ  03.99.0001
      

 40,000.00    80.00   500.00 הייקשה בצקה ר"מ  03.99.0005
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 95,000.00 99 99.30 כ"הס  
3,662,860.00 ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 כ"הס

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../252 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     252 7Vבקעי ראב ירטנאק

ד בלש -  הינח   40 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.40 ק ר פ       
      
ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20.40 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ק ת מ ו  ם י נ ב מ ב  ר ת א ב       
      

  1,757.00 1,757.00     1.00 03-ב ןייוזמ ןוטב  ק"מ  04.02.01.9520
  1,757.00 םינקתמו םינבמב רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  1,757.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.40 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../253 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     253 7Vבקעי ראב ירטנאק

ד בלש -  הינח   40 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80.40 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  10.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב יתבכש בר קורי ירושרש יטסלפ רוניצ     04.08.01.0010

 14,000.00    25.00   560.00 .מ"מ 08 רטמ   
      

  8,400.00    42.00   200.00 .מ"מ 05 רטוקב ךא ,ל"נכ רוניצ רטמ  04.08.01.0020
 22,400.00 םיליבומ 10.80.40 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     04.08.02.0010
חנומ דרפנב םלושמ ורובע רוניצב לחשומ      
םלושמ הרובע הריפחב ,עקרקב הלעתב      
ףוג וא דומע לכב ,תווצקה רוביח ללוכ .דרפנב      

 12,500.00    25.00   500.00 .הרואת רטמ   
      

 80,000.00    80.00 1,000.00 .ר"ממ 61X4 ךתחב ךא ,ל"נכ לבכ רטמ  04.08.02.0020
      
חנומ ר"ממ 53 ךתחב רוזש יולג תשוחנ ךילומ     04.08.02.0030
,דרפנב םלושמ הרובע הריפחב עקרקב      

 52,500.00    30.00 1,750.00 .הנזהה ילבכל ליבקמב רטמ   
145,000.00 םיכילומו םילבכ 20.80.40 כ"הס  

      
ת ו י נ ב ו  ת ו ק י צ י  ת ו ר י פ ח  30.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
04 בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח     04.08.03.0010
יטרס ,לוח עצמ תוברל מ"ס 09 קמועב מ"ס      
ותומדקל בצמה תרזחהו קודיה ,יוסיכ ,ןומיס      

 24,750.00    45.00   550.00 .טרופמכ הדובעה ףוסב רטמ   
      
קמועבו מ"ס 08 רטוקב ימורט הרקב את     04.08.03.0020
י"ת יפל( 521B  הסכמ תוברל מ"ס 001 דע      
יבועב ץצח תפצרו רגס, תרגסמ תוברל )984      

  1,800.00   900.00     2.00 .מ"ס 51 'חי   
 26,550.00 תוינבו תוקיצי תוריפח 30.80.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../254 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     254 7Vבקעי ראב ירטנאק

ד בלש -  הינח   40 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
סלגרביפ ןורא יושע ישאר למשח חול הנבמ     04.08.05.0010
,56PI ,תינוציח הנקתהל םימ ןגומ ,ןיירושמ      
ללוכ )D.H.W( מ"ס 04x011x06 תודימב      
.טרופמכ עקרקב הנקתהל ילרגטניא סיסב      
ןלהל םיטרופמה םירזיבאהו דויצה לכ תנקתהל      
רתי לכו םיקדהמ ,םיטלש ,הריבצ יספ ללוכ      
הלועפ בצמל ותאבהו חולה תמלשהל שורדה      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .רתאב ןקתומו קודב אוהשכ ןיקת  
      

    700.00   700.00     1.00 .רפמא 04x3 ת"מאמ 'חי  04.08.05.0020
      

    400.00   200.00     2.00 רפמא 52x3 ז"אמ 'חי  04.08.05.0030
      

    100.00    50.00     2.00 רפמא 52x1 דע ז"אמ 'חי  04.08.05.0040
      

    300.00   300.00     1.00 טלוו 032 הדובע לילס םע רפמא 04x3 ןעגמ 'חי  04.08.05.0050
      

     60.00    60.00     1.00 1-0-2 "0" בצמ םע ףילחמ דוקיפ קספמ 'חי  04.08.05.0060
      

    100.00   100.00     1.00 ירטקלאוטופ את 'חי  04.08.05.0070
      
2 םע טלוו 032 חתמב הדובעל דוקיפ רסממ     04.08.05.0080

    100.00   100.00     1.00 .O.N, C.N םיפילחמ םיעגמ 'חי   
  5,760.00 למשח תוחול 50.80.40 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג ו  י ד ו מ ע  70.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
םגד( דיחי ףפוכמ ינוק הרואת דומע     04.08.07.0010
ןוולוגמ לזרבמ )ע"וש וא ה.ל.פ תרצות-הננב      
דוסי ג"ע תינכתב טרפ יפל, ,רטמ 5 הבוגב      
תודובע לכ ללוכ ,דרפנב םלושמ ורובע ,ןוטב      

 84,000.00 2,800.00    30.00 .טלפמוק םישורדה רזעה ירמוחו 'חי   
      

 50,000.00 5,000.00    10.00 .)הקטגור םגד( לופכ ךא ל"נכ דומע 'חי  04.08.07.0020
      
ולופא םגד שעג תרצות שיבכ תרואתל דל סנפ     04.08.07.0030
ללוכ K 000,4 רוא ןווג טו 93 קפסהל לוגע      
דומע לע ןקתומ םיאתמ ילרגטניא רביירד      

160,000.00 3,200.00    50.00 .דרפנב םלושמ ורובע ,'מ 5 הבוגב הרואת 'חי   
      
      
      
      

294,000.00 70.80.40 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../255 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     255 7Vבקעי ראב ירטנאק

ד בלש -  הינח   40 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

294,000.00 מהעברה      
      
      
הקפסא םג ללוכ הרואת דומעל םירזיבא שגמ     04.08.07.0040
דעו שגמהמ 5.2X3 YX2N לבכ לש הנקתהו      
שגמה .שרדנכ הקראה יכילומו הרואתה ףוגל      

  7,500.00   250.00    30.00 .טו 04 דע קפסהב דל תורונ 1-ל דעוימ 'חי   
      
םג ללוכ .םיסנפ 2 םע דומעל ךא ,ל"נכ שגמ     04.08.07.0050
5.2X3 YX2N םילבכ 2 לש הנקתהו הקפסא      
הקראה יכילומו הרואתה יפוגל דעו שגמהמ      

  3,250.00   325.00    10.00 .שרדנכ 'חי   
      
הרואתה ידומע לע םי/לגד תנקתהל ןקתה     04.08.07.0060
06 תיווזב םילגד 2 וא דיחי לגד רובע ל"נה      
רבוחמו ןקתומ חקפמה תייחנה יפל ,081 וא      
ירמוחו תודובע לכ ללוכ הרואתה דומע לע      
תארוה יפל קר עצובי ,טלפמוק םישורדה רזעה      

  4,000.00   100.00    40.00 .חקפמה 'חי   
      
תודימב הבוג 'מ 6 הרואת דומעל ןוטב סיסב     04.08.07.0070
    09x07x07 1" דוסי יגרב 4  ללוכ מ"ס,  
תריפח ,האיציו הסינכ ילוורש ,בולככ םיכתורמ      
.טלפמוק ,תינכתב טרפל םאתהב לוכה רובה      

 40,000.00 1,000.00    40.00 'פמוק תינכתב טרפ יפל  
      
תודימב ינשמ למשח חולל ןוטב סיסב     04.08.07.0080
    011x54x05 לזרבמ תרגסמ ללוכ מ"ס  
הסינכ ילוורש ,חולה רוביחל םיגרב םע ןבלוגמ      

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק .טלפמוק ,רובה תריפח ,האיציו  
350,750.00 הרואת יפוגו ידומע 70.80.40 כ"הס  

      
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  80.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     04.08.08.0010
'מ 3 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
,עקרקב תיכנא םיעוקת , גנידרא תמגודכ      
מ"ס 06 רטוקב םורט ןוטב תחוש תוברל      
טרפ יפל ,521D הסכמ םע מ"ס 05 קמועבו      

  2,250.00   750.00     3.00 .תינכתב 'חי   
      
      
      
      
      

  2,250.00 80.80.40 קרפ תתב הרבעהל
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../256 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     256 7Vבקעי ראב ירטנאק

ד בלש -  הינח   40 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,250.00 מהעברה      
      
      
5.1 לכל הקראה תדורטקלאל ריחמ תפסות     04.08.08.0020
תשוחנ םיפוצמ הדלפ תוטומ לש םיפסונ א"מ      
,עקרקב תיכנא םיעוקתה מ"מ 91 רטוקב      

    900.00   150.00     6.00 םיוולנה םירזיבאה לכ תוברל 'חי   
  3,150.00 תונגהו תוקראה 80.80.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

553,610.00 למשח ינקתמ 80.40 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../257 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     257 7Vבקעי ראב ירטנאק

ד בלש -  הינח   40 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90.40 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ח י ט  12.90.40 ק ר פ  ת ת       
      
:תוברל םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     04.09.21.0040
הבכשו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת הצברה      

  4,650.00   155.00    30.00 ןבל טנמצ סיסב לע ףכב הקורז הנוילע ר"מ   
  4,650.00 ץוח חיט 12.90.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  4,650.00 חיט תודובע 90.40 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../258 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     258 7Vבקעי ראב ירטנאק

ד בלש -  הינח   40 הנבמ
יפונ חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04.40 ק ר פ       
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  60.04.40 ק ר פ  ת ת       
      
52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     04.40.06.1745

 93,500.00    85.00 1,100.00 .ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס רטמ   
 93,500.00 תוגרדמו םיפוציר 60.04.40 כ"הס  

      
ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  35.04.40 ק ר פ  ת ת       
ת ו ב ל ת ש מ       
      
םיללוכ תובלתשמ םינבאב ףוציר יפיעס .2      
םיללוכ םניאו ,מ"ס 5 יבועב לוחה תבכש תא      
,ןוטב תרוגחו עצמ ,תיתשה קודיה תא      
ןווגב םיפוצירה יפיעס .3.דרפנב ודדמיש      
.4.קוריו לוחכ עבצ םיללוכ םניא ינועבצ      
.080.41 קרפ תת האר - ןבאב ףוציר יפיעס      
      
םגד ,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     04.40.53.0574
תוברל ,מ"ס 04/01 תודימב ע"ש וא "עבורה"      
רפוס( ןבל ןווגב ,)עצמ ללוכ אל( מ"ס 5 לוח      

361,340.00   178.00 2,030.00 לייטקוק ינווג וא/ו )ןוטס ר"מ   
361,340.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04.40 כ"הס  

      
י נ ב א  ,ן ג ו  ה פ ש  י נ ב א  45.04.40 ק ר פ  ת ת       
ם ו ח י ת       
      
דוסי תוברל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     04.40.54.0605
טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווגב ,ןוטב תנעשמו      

 66,960.00   108.00   620.00 תתוסמ רמגב ןבל רטמ   
 66,960.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 45.04.40 כ"הס  

      
ם י ג י ר ס ו  ת ו מ ו ג  ם ו ח י ת  65.04.40 ק ר פ  ת ת       
ם י צ ע ל       
      
תוימורט םינבא 4 - מ םיצעל תומוג םוחית     04.40.56.0042
01/001/001 ץוח תודימב תעבורמ תרגסמב      
דוסי תוברל ,מ"ס 08/08 םינפ תודימו מ"ס      
ןבלטלמ סיסב לע - ינועבצ ןווג ,ןוטב תנעשמו      

 17,920.00   640.00    28.00 'פמוק תתוסמ רמגב וא/ו )ןוטס רפוס(  
 17,920.00 םיצעל םיגירסו תומוג םוחית 65.04.40 כ"הס  

      
      
      

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../259 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     259 7Vבקעי ראב ירטנאק

ד בלש -  הינח   40 הנבמ
יפונ חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב מ  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  16.04.40 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ו       
      
קמועב ,ךמות ריקל רבוע דוסי רובע הריפח     04.40.61.0010

    684.00    57.00    12.00 'מ 2 דע ק"מ   
      
יבועב ,ךמות ריקל 03-ב ןוטבמ רבוע דוסי     04.40.61.0061
ןויז ללוכ ריחמה .'מ 1 לעמ בחורו מ"ס 02      

  5,355.00 1,530.00     3.50 )ק"מל ג"ק 06 יפל( ק"מ   
      
,דחא דצמ יולג 03-ב ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק     04.40.61.0091
תוברל ,'מ 2 דע הבוגבו מ"ס 02 יבועב      
ריקה שאר דוביע ללוכ ריחמה .םיזקנו םירפת      

 12,250.00 1,750.00     7.00 )ק"מל ג"ק 06 יפל( ןויזו ק"מ   
 18,289.00 ןוטב יקולבו ןוטבמ םיכמות תוריק 16.04.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

558,009.00 יפונ חותיפ 04.40 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../260 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     260 7Vבקעי ראב ירטנאק

ד בלש -  הינח   40 הנבמ
היקשהו ןוניג 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14.40 ק ר פ       
      
ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  11.14.40 ק ר פ  ת ת       
ן ג       
      
תכיפה תוברל ,מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     04.41.11.0010
יננג רושייו םיינכמ םילכב החוחיתו עקרקה      
רשא הקלחב ,תוינוניבו תולק תומדאב ,יפוס      

    522.00     5.80    90.00 ר"מ 052 דע החטש ר"מ   
      
ר"מ 052 לעמ םלדוגש םיחטשל טסופמוק     04.41.11.0040

  2,300.00   230.00    10.00 )םנודל ק"מ 52-כ לש תומכב( ק"מ   
      

    405.00     4.50    90.00 חטשה רושיי תוברל ,מ"ס 52  קמועל שירח ר"מ  04.41.11.0100
      
תויומכב - חטשב רוזיפ תוברל ,תיננג המדא     04.41.11.0210

  7,700.00    70.00   110.00 ק"מ 02 לעמ תולודג ק"מ   
 10,927.00 ןג תמדאו עקרקה דוביע 11.14.40 כ"הס  

      
ה ע י ט נ  02.14.40 ק ר פ  ת ת       
      

 21,000.00    15.00 1,400.00 )רטיל 1( 3 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  04.41.20.0030
      
רטוקב "9 לדוג" )רטיל 001( לכיממ םיצע     04.41.20.0190
גוז תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ 3" עזג      

 42,600.00   600.00    71.00 ץעל טסופמוק רטיל 05 -ו תואטוחמ תוכומס 'חי   
 63,600.00 העיטנ 02.14.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 74,527.00 היקשהו ןוניג 14.40 כ"הס  
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../261 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     261 7Vבקעי ראב ירטנאק

ד בלש -  הינח   40 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.40 ק ר פ       
      
ב כ ר ל  ם י מ ו ס ח מ  03.24.40 ק ר פ  ת ת       
ם י י נ פ ו א ל  ה י י נ ח  י נ ק ת מ ו       
      
יא" 'בח תרצות ,"ןולילס" םגד םיינפוא ןקתמ     04.42.30.0865
הטסורינ רוניצמ יושע ,ע"ש וא "בגש םא      
ךרואב / ץיפק תרוצל לגועמ מ"מ 23  רטוק      

 85,050.00 2,835.00    30.00 .'מ 5.1 'חי   
 85,050.00 םיינפואל היינח ינקתמו בכרל םימוסחמ 03.24.40 כ"הס  

      
י ר ו ת ס מ ו  ם י נ ו ת פ ש א  14.24.40 ק ר פ  ת ת       
ה פ ש א       
      
,מ"ס 44 רטוקב םורט ןוטבמ לוגע ןותפשא     04.42.41.0012
תוברל ,מ"ס 57 הבוג ,תתוסמ/קלח רמג      
54 חפנב ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ הסכמ      
וא "אכירא םחש" תרצות "םתור" םגד ,רטיל      

  7,020.00 1,170.00     6.00 ע"ש 'חי   
  7,020.00 הפשא ירותסמו םינותפשא 14.24.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 92,070.00 ץוח טוהיר 24.40 כ"הס  
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../262 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     262 7Vבקעי ראב ירטנאק

ד בלש -  הינח   40 הנבמ
הלילס תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15.40 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15.40 ק ר פ  ת ת       
      

 14,450.00    17.00   850.00 מ"ס 01 דעו מ"ס 5 לעמ יבועב טלפסא קוריפ ר"מ  04.51.01.0015
      

  1,600.00     8.00   200.00 מ"ס 5 דע קמועל טלפסא יחטש ףוצרק ר"מ  04.51.01.0035
      

 13,600.00    16.00   850.00 והשלכ גוסמ ףוציר קוריפ ר"מ  04.51.01.0285
      

  2,800.00    14.00   200.00 גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוריפ רטמ  04.51.01.0305
      

  2,320.00    58.00    40.00 דוסיה תוברל והשלכ גוסמ ןבא רדג קוריפ ר"מ  04.51.01.0385
      

 19,080.00   318.00    60.00 ליבי הנבמ תזזה ר"מ  04.51.01.0435
      

 13,100.00     2.00 6,550.00 םיבשע לטוק סוסירב הרבדה ר"מ  04.51.01.0570
      
יחטשב היחמצ תדרוהו תלוספ יוקינ ,ףושיח     04.51.01.0575

 19,650.00     3.00 6,550.00 דבלב יולימ ר"מ   
 86,600.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15.40 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15.40 ק ר פ  ת ת       
      

 52,200.00    18.00 2,900.00 הביצח וא/ו הריפח ק"מ  04.51.02.0010
      
תרוצ"( תוכרדמו םישיבכל תיתש לש רושיי     04.51.02.0090
רפעה תודובע רשאכ קר םלושי , )"ךרד      

 22,750.00     3.50 6,500.00 )-,+( מ"ס 02 ןה תושרדנה ר"מ   
      

 17,500.00     3.50 5,000.00 הריפח רחאל רקובמ םיחטש קודיה ר"מ  04.51.02.0110
      

  2,900.00     5.00   580.00 רקובמ יולימ קודיה ק"מ  04.51.02.0130
 95,350.00 רפע תודובע 20.15.40 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  30.15.40 ק ר פ  ת ת       
      
דיחא יבועב , תוכרדמו םישיבכל 'א גוס עצמ     04.51.03.0010

264,000.00   120.00 2,200.00 הנתשמו ק"מ   
264,000.00 םיעצמ 30.15.40 כ"הס  
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../263 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     263 7Vבקעי ראב ירטנאק

ד בלש -  הינח   40 הנבמ
הלילס תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40.15.40 ק ר פ  ת ת       
      
3.0 רועישב )החאמ יופצ( ןמוטיב סוסיר     04.51.04.0020

  9,200.00     2.00 4,600.00 ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
רועישב )םיפצרוקמ םיחטשל( ןמוטיב סוסיר     04.51.04.0025

    500.00     2.50   200.00 ר"מ/ג"ק 05.0 ר"מ   
      

 13,800.00     3.00 4,600.00 ר"מ/ג"ק 1 רועישב )דוסי יופצ( ןמוטיב סוסיר ר"מ  04.51.04.0030
      
, מ"ס 4 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     04.51.04.0050

142,600.00    31.00 4,600.00 4/3" טגרגא לדוג ר"מ   
      
6 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     04.51.04.0070

204,700.00    44.50 4,600.00 1" טגרגא לדוג , מ"ס ר"מ   
370,800.00 טלפסא תודובע 40.15.40 כ"הס  

      
,ה ע י ב צ  ,ר ו ר מ ת  90.15.40 ק ר פ  ת ת       
ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה ו  ת ו ח י ט ב  ת ו ק ע מ       
      

  3,315.00   221.00    15.00 ינוריע גוסמ ךרד ירורמתל דומע 'חי  04.51.09.0010
      

  3,168.00   144.00    22.00 דומע אלל ינוריע גוסמ ךרד ירורמת 'חי  04.51.09.0055
      
,מ"ס 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     04.51.09.0170

  1,500.00     2.00   750.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל רטמ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     04.51.09.0195

    220.00    22.00    10.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ר"מ   
      

    900.00     6.00   150.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ  04.51.09.0230
      
ןווגב ינקת יסקופא עבצב םיכנ תיינח תעיבצ     04.51.09.0236

  2,200.00    22.00   100.00 לוחכ ר"מ   
 11,303.00 העונת ירדסהו תוחיטב תוקעמ ,העיבצ ,רורמת 90.15.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

828,053.00 הלילס תודובע 15.40 כ"הס  
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../264 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     264 7Vבקעי ראב ירטנאק

ד בלש -  הינח   40 הנבמ
הינחב שא יוביכל תרנצ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ח ב  ש א  י ו ב י כ ל  ת ר נ צ  75.40 ק ר פ       
      
ח ט ש ב  ש א  י ו ב י כ  10.75.40 ק ר פ  ת ת       
ה י נ ח ה       
      
תודובע אשונ לכ לולכ תרנצה ריחמב :הרעה      
לוחב דופיר ,הריפח/הביצח רמולכ רפעה      
תותשק רובע .אבומ יולימ רמוחב יולימו      
רובע .רטמ 1 לש הדידמ תפסות היהת תויוזו      
אל ב"ויכו םיחפס , םימייק םיוקל תורבחתה      
הנגה עצובי תרנצה לכל .תפסות לכ היהת      
תויחנהל םאתהב היזורוק תעינמל תידוטק      
!תרנצה ריחמב לולכ ל"נה .היזורוק ץעוי      
      
EDAM SA תוינכות ונכוי םימה תכרעמ לכל      
תוינכותה .דקוטוא תנכותב וטטרושי רשא      
םג ושמשיש תנמ לע עוציבה בלשב ונכוי      
תובלצה תעינמל הקידבלו עוציבה םצעל      
יעוצקימ עוצב סדנהמ י"ע ןכוי ל"נה .ןהשלכ      
-הרעה !תויתשתה ריחמב לולכו הסונמו      
ביבסמו הנומהמ תרנצה תללכנ הז קרפב      
. רתאב הנבמה      
      
23/5" ןפוד יבועב הנבמל ץוחמ הדלפ תרנצ     04.57.01.0050
תיכוכז גרא ץוח תפיטע ,טנמצ טלמ יופיצ םע      
.הקשהב ךותירב םירוביחו יתשורח טלפסאו      
לוחב דופירו םיחפס ללוכ 4" רטוקב תרנצה      
תויוזו תותשק אלל ךא רוניצה ביבס מ"ס 01      

 48,400.00   220.00   220.00 .דרפינב םלושי םרובא הריפח אללו רטמ   
      
23/5" ןפוד יבועב הנבמל ץוחמ הדלפ תרנצ     04.57.01.0060
תיכוכז גרא ץוח תפיטע ,טנמצ טלמ יופיצ םע      
ךותירב םירוביחו יתשורח טלפסאו      
םיחפס ללוכ 3" רטוקב תרנצה.הקשהב      
אלל ךא רוניצה ביבס מ"ס 01 לוחב דופירו      
םלושי םרובע הריפח אללו תויוזו תותשק      

 27,550.00   190.00   145.00 .דרפינב רטמ   
      
רטוקב םיידגנ םינגוא ללוכ ןגואמ קותינ ףוגמ     04.57.01.0070

  1,300.00   650.00     2.00 "3. 'חי   
      
רטוקב םיידגנ םינגוא ללוכ ןגואמ קותינ ףוגמ     04.57.01.0080

  1,700.00   850.00     2.00 "4. 'חי   
      
      

 78,950.00 10.75.40 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../265 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     265 7Vבקעי ראב ירטנאק

ד בלש -  הינח   40 הנבמ
הינחב שא יוביכל תרנצ 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 78,950.00 מהעברה      
      
      
רטוקב םיידגנ םינגוא ללוכ ןגואמ קותינ ףוגמ     04.57.01.0090

  2,500.00 1,250.00     2.00 "6. 'חי   
      
םיידגנ םינגוא ללוכ ןגואמ רזוח לא םותסש     04.57.01.0100

    680.00   340.00     2.00 2" רטוקב 'חי   
      
םיידגנ םינגוא ללוכ ןגואמ רזוח לא םותסש     04.57.01.0110

  1,300.00   650.00     2.00 .3" רטוקב 'חי   
      
ללוכ ןגואמ 3X2" רטוקב ינוציח הפירש זרב     04.57.01.0120
זרבו ץרוטש ידמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג, 4" ףקז      

  7,250.00 1,450.00     5.00 .4/3" ןג זרב .טלפמוק ןג 'חי   
      
4" רטוקב לופכ שאר ינוציח הפירש זרב     04.57.01.0130
דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג, 4" ףקז ללוכ ןגואמ      

  4,200.00 2,100.00     2.00 . 4/3" ןג זרבו ץרוטש 'חי   
      
3" רטוקב לופכ שאר ינוציח הפירש זרב     04.57.01.0140
ידמצמ ןוגיעל ןוטב שוג 4" ףקז ללוכ ןגואמ      

  3,000.00 1,500.00     2.00 .טלפמוק ןג זרבו ץרוטש 'חי   
      
הפירש יזרב ינש ללוכה ינוציח הקנסה זרב     04.57.01.0150
ידמצמו ןוגיעל שוג,ףקזו רזוח לא םע 3"      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק .רטוק 4" ףקז םע ץרוטש  
      
'מ 52 ךרואב ימוג רוניצ םע שא יוביכל ןולגלג     04.57.01.0160
קנזמ ללוכ בבותסמ עורז םע ףות לע ןקתומ      

  1,600.00   800.00     2.00 1" יוביכ זרבו 4/3" רטוק ססר/ןוליס 'חי   
      
סלגרבייפמ 011/021 תודימב שא יוביכ זגרא     04.57.01.0170
םע ןולגלג 2" דמצמ םע הפירש זרב םיללוכה      
החיתפ זרב .'מ 03 ךרוא 2" רטוק קונרז      
בר הנלסמו 2" רטוק ,המגרפאיד םע הריהמ      

  3,000.00 1,500.00     2.00 .תישומש 'חי   
      

 15,000.00 7,500.00     2.00 'פמוק 4" רטוקב שא יוביכ וק  לופכל ח"זמ 04.57.01.0180
122,480.00 הינחה חטשב שא יוביכ 10.75.40 כ"הס  

      
      
      
      
      

122,480.00 הינחב שא יוביכל תרנצ 75.40 כ"הס  
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../266 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     266 7Vבקעי ראב ירטנאק

ד בלש -  הינח   40 הנבמ
99 99 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

99 99.40 ק ר פ       
      

 28,000.00    80.00   350.00 הייקשה בצקה ר"מ  04.99.0005
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 28,000.00 99 99.40 כ"הס  
2,263,156.00 ד בלש -  הינח   40 כ"הס
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../267 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     267 7Vבקעי ראב ירטנאק

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ     
    
רפע תודובעו םיללכ םיאנת 10 קרפ      
    

םיללכ םיאנת 10.10 קרפ תת                                           
    

                              31,250.00 הריפח 30.10 קרפ תת    
    

                              32,750.00 אבומ יולימ 40.10 קרפ תת    
    

                 64,000.00 רפע תודובעו םיללכ םיאנת 10 כ"הס                
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                              39,475.00 דוסי תורוקו תודוסי 10.20 קרפ תת    
    

                             383,630.00 תופצרו םיפצרמ 20.20 קרפ תת    
    

                             604,400.00 םידומעו תוריק 30.20 קרפ תת    
    

                             281,250.00 תורוגחו תוקעמ ,תורוק 40.20 קרפ תת    
    

                             556,560.00 תוגגו תורקת 50.20 קרפ תת    
    

                              37,377.00 תונושו םייניב תוקיצי  60.20 קרפ תת    
    

                             837,000.00 ןויז תדלפ  70.20 קרפ תת    
    

              2,739,692.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םימורטו   םיכורד םיטנמלא 30 קרפ      
    

                             295,900.00 םיד"חול 10.30 קרפ תת    
    

                295,900.00 םימורטו   םיכורד םיטנמלא 30 כ"הס                
    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                             124,200.00 םיקולבב הינב 10.40 קרפ תת    
    

                124,200.00 הינב תודובע 40 כ"הס                
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../268 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     268 7Vבקעי ראב ירטנאק

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                             355,750.00 תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא 31.50 קרפ תת    
תוללכושמ            
    

                              72,450.00 םיפתרמ תופצרו םינבמ תופצר םוטיא 32.50 קרפ תת    
תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב            
    

                              99,750.00 םיבוטר םירדח תופצר םוטיא 82.50 קרפ תת    
    

                             166,250.00 םיבוטר םירדחב תוציחמ םוטיא 92.50 קרפ תת    
    

ןרפימכ תזתה  תוריק םוטיא 43.50 קרפ תת                                           
    

                              72,250.00 LPH   יופיח םע תוריק םוטיא 53.50 קרפ תת    
    

                               5,000.00 תוקספהו תוטשפתה ירפת םוטיא 36.50 קרפ תת    
םייעקרק-תת תוריקו תופצרב הקיצי            
    

                              52,000.00 יטסוקאו ימרת דודיב 07.50 קרפ תת    
    

                               6,250.00 תוריק וא  גגב תרנצ ירבעמ םוטיא  27.50 קרפ תת    
    

                              17,225.00 שא ירבעמ םוטיא 08.50 קרפ תת    
    

                               1,000.00 הדבעמ  רושיא 18.50 קרפ תת    
    

                847,925.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ      
    

                             282,000.00 תורגנ תודובע 10.60 קרפ תת    
    

                             806,650.00 תורגסמ תודובע 20.60 קרפ תת    
    

                              90,850.00 םישעותמ םיטנמלא 30.60 קרפ תת    
    

                             100,000.00 תדיינ הציחמ 40.60 קרפ תת    
    

              1,279,500.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס                
    
הנבמב האורבת ינקתמ 70 קרפ      
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../269 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     269 7Vבקעי ראב ירטנאק

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             103,940.00  -הקפסאו הנקתה-םיירטינס םילכ 10.70 קרפ תת    
תולכירדאב  תוסירפה יפל םילכה            
    

                              67,820.00 בויב תרנצ 20.70 קרפ תת    
    

                              87,080.00 הנבמב ןיחולד 30.70 קרפ תת    
    

                              54,250.00 םשג ימ תורוניצ 40.70 קרפ תת    
    

                               4,950.00 רדחב םידחוימ םייתוחיטב םינקתמ 50.70 קרפ תת    
תונוכמ            
    

                              44,900.00 תונוכמה רדח ףתרמב הקנסה ןקתמ 60.70 קרפ תת    
    

                             138,150.00 םימח םימל  ע"ש וא   PS  תרנצ 70.70 קרפ תת    
הנבמב םירקו            
    

                              73,400.00 הדלפמ  הנבמב תישאר םימ תרנצ  80.70 קרפ תת    
ןבלוגמ 04 לוידקס            
    

                574,490.00 הנבמב האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                             236,985.00 םיליבומ 10.80 קרפ תת    
    

                             233,375.00 םיכילומו םילבכ 20.80 קרפ תת    
    

                              52,950.00 תונגהו תוקראה 30.80 קרפ תת    
    

                             436,175.00 למשח תוחול 50.80 קרפ תת    
    

                             101,000.00 םירזיבא 60.80 קרפ תת    
    

                             371,950.00 הרואת יפוג 70.80 קרפ תת    
    

                               8,150.00 תונוש 80.80 קרפ תת    
    

                             144,350.00 םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 90.80 קרפ תת    
    

              1,584,935.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../270 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     270 7Vבקעי ראב ירטנאק

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

חיט תודובע 90 קרפ      
    

                             230,300.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                              89,500.00 ץוח חיט  20.90 קרפ תת    
    

                319,800.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                             391,450.00 ןלצרופ טינרג /ןבא יחיראב ףוציר 10.01 קרפ תת    
    

                             288,750.00 הקימרק -תוריק יופיח 20.01 קרפ תת    
    

                             210,000.00 CVP    ףוציר 30.01 קרפ תת    
    

                              42,500.00 תוגרדמ ירדח יופיחו ףוציר 40.01 קרפ תת    
    

                             780,000.00 םינפ  LPH    יופיח 50.01 קרפ תת    
    

                               7,800.00 תוארמ     יופיח 60.01 קרפ תת    
    

                              81,125.00 גניפוק ו  םיפס  70.01 קרפ תת    
    

              1,801,625.00 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                             140,015.00 םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 קרפ תת    
סבגו            
    

                140,015.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                           2,035,600.00 םוינימולא תודובע 10.21 קרפ תת    
    

              2,035,600.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
ריווא גוזימ 51 קרפ      
    

ריווא גוזימל תינלבק הרבחל תורעה 10.51 קרפ תת                                           
    

                             636,500.00 םישדח םיבעמ   לש הלעפהו ,הבצה 20.51 קרפ תת    
.האירוק םורד וא ןפי תרצותמ            
    

                              36,000.00 תודיחיל  םיבעמ ןיב  זג תרנצ   עוציב 30.51 קרפ תת    
ריווא לופיט            
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../271 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     271 7Vבקעי ראב ירטנאק

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              58,400.00 הרקבו דוקיפ ,חוכל למשח  חול 40.51 קרפ תת    
תילשמח היצלטסניאו            
    

                             109,500.00 לופיט תודיחי לש הנקתהו הקפסא 50.51 קרפ תת    
ריווא            
    

                             202,095.00 גוזימ תולעת לש הנקתהו הקפסא 60.51 קרפ תת    
הנמב  םירזפמו ריווא            
    

                              38,000.00 הנבמב הרקבו דוקיפ למשח 70.51 קרפ תת    
    

                              23,100.00 םיבעמו ריווא לופיט תודיחיל זוקינ 80.51 קרפ תת    
    

                              69,850.00 ןשע תאצוהל  םיחופמ 01.51 קרפ תת    
    

                              33,600.00 הקיני   יחופמ 11.51 קרפ תת    
    

                               9,600.00 ןשע תולעת 21.51 קרפ תת    
    

                              18,600.00 הקיניו  חצ ריווא תולעת 31.51 קרפ תת    
    

                             986,500.00 תורוניצ 4 םע רלי'צ- םוח תובאשמ  02.51 קרפ תת    
    

              2,221,745.00 ריווא גוזימ 51 כ"הס                
    
תילעמ  71 קרפ      
    

                             200,000.00 תילעמ 10.71 קרפ תת    
    

                200,000.00 תילעמ  71 כ"הס                
    
תרושקת 81 קרפ      
    

                             111,540.00 תרושקת תויתשת  10.81 קרפ תת    
    

                              37,000.00 תרושקת יגתמ 20.81 קרפ תת    
    

                              17,100.00 IFIW  תכרעמ 30.81 קרפ תת    
    

                              42,200.00 VTCC תומלצמ תכרעמ  40.81 קרפ תת    
    

                             101,700.00 עקר תקיסומ תכרעמ 50.81 קרפ תת    
    

                              66,400.00 ירדח 4 ל תימוקמ הרבגה תכרעמ 60.81 קרפ תת    
םיגוח            
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../272 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     272 7Vבקעי ראב ירטנאק

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              28,500.00 תנוש 70.81 קרפ תת    
    

                404,440.00 תרושקת 81 כ"הס                
    
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

                             122,500.00 סבג תוציחמ 10.22 קרפ תת    
    

                             609,525.00 תויטסוקא תורקת 20.22 קרפ תת    
    

                               2,750.00 תויטסוקא תורקת    דודיב 30.22 קרפ תת    
    

                             657,500.00 LPH   יופיח 40.22 קרפ תת    
    

              1,392,275.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                
    
רתאב םיקוצי תואסנולכ 32 קרפ      
    

                             655,950.00 תואסנולכ 10.32 קרפ תת    
    

                655,950.00 רתאב םיקוצי תואסנולכ 32 כ"הס                
    
שא יוביכו יוליג ינקתמ 43 קרפ      
    

                             208,000.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 10.43 קרפ תת    
    

                              39,050.00 הזירכ תכרעמ 20.43 קרפ תת    
    

                              55,875.00 הסינכ תמוקב םירזיבאו יוביכ תודמע 01.43 קרפ תת    
    

תמוקל םיזתמ םע ןקתמל תורעה 11.43 קרפ תת                                           
הסינכ            
    

                             235,545.00 תמוקב םירזיבאו  תרנצ ,םיזתמ 21.43 קרפ תת    
הסינכ            
    

                              26,175.00 'א המוקל םירזיבאו יוביכ תודמע 02.43 קרפ תת    
    

'א המוקל םיזתמ םע ןקתמל תורעה 12.43 קרפ תת                                           
    

                             155,170.00 'א המוקל םירזיבאו  תרנצ ,םיזתמ 22.43 קרפ תת    
    

                              76,205.00 גגב םירזיבאו יוביכ תודמע 03.43 קרפ תת    
    

                796,020.00 שא יוביכו יוליג ינקתמ 43 כ"הס                
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../273 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     273 7Vבקעי ראב ירטנאק

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

SPU-ו רוטרנג לזיד  83 קרפ      
    

                              88,500.00 רוטרנג לזיד תכרעמ 10.83 קרפ תת    
    

                              25,000.00 SPU 20.83 קרפ תת    
    

                113,500.00 SPU-ו רוטרנג לזיד  83 כ"הס                
    
יפונ חותיפ 04 קרפ      
    

                              14,105.00 ץוח חיט 12.04 קרפ תת    
    

                             392,490.00 קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 05.04 קרפ תת    
    

                             115,700.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 קרפ תת    
    

                              14,580.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 45.04 קרפ תת    
    

                               1,920.00 םיצעל םיגירסו תומוג םוחית 65.04 קרפ תת    
    

                              45,515.00 ןוטב יקולבו ןוטבמ םיכמות תוריק 16.04 קרפ תת    
    

                584,310.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                              30,443.00 ןג תמדאו עקרקה דוביע 11.14 קרפ תת    
    

                              61,350.00 העיטנ 02.14 קרפ תת    
    

                 91,793.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                               2,060.00 הפשא ירותסמו םינותפשא 14.24 קרפ תת    
    

                  2,060.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
רודיג 44 קרפ      
    

                              24,420.00 היוורו תיטרפ הינבל תוקעמ 22.44 קרפ תת    
    

                 24,420.00 רודיג 44 כ"הס                
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../274 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     274 7Vבקעי ראב ירטנאק

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                               2,820.00 קוריפו הנכה תודובע 01.15 קרפ תת    
    

                  2,820.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
    
הנבמה ביבס םימו בויב תויתשת 75 קרפ      
    

                             332,330.00 חותיפב בויב 10.75 קרפ תת    
    

                             207,300.00 חותיפב םימ יווק 20.75 קרפ תת    
    

                             173,080.00 הינח אלל-חותיפב שא יוביכ 30.75 קרפ תת    
    

                             467,390.00 םימ יריבעמו זוקינ,לועת 01.75 קרפ תת    
    

              1,180,100.00 הנבמה ביבס םימו בויב תויתשת 75 כ"הס                
    
99 99 קרפ      
    

                 86,574.00 99 99 כ"הס                
19,563,689.00 א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 כ"הס                            

    
ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ     
    
רפע תודובעו םיללכ םיאנת 10 קרפ      
    

םיללכ םיאנת 10.10 קרפ תת                                           
    

                             136,050.00 הריפח 30.10 קרפ תת    
    

                              53,000.00 אבומ יולימ 40.10 קרפ תת    
    

                189,050.00 רפע תודובעו םיללכ םיאנת 10 כ"הס                
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                              35,150.00 דוסי תורוקו תודוסי 10.20 קרפ תת    
    

                             392,675.00 תופצרו םיפצרמ 20.20 קרפ תת    
    

                             458,150.00 םידומעו תוריק 30.20 קרפ תת    
    

                             377,500.00 תורוגחו תוקעמ ,תורוק 40.20 קרפ תת    
    

                             266,750.00 תוגגו תורקת 50.20 קרפ תת    
    

                              29,277.00 תונושו םייניב תוקיצי  60.20 קרפ תת    
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8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../275 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     275 7Vבקעי ראב ירטנאק

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             651,000.00 ןויז תדלפ  70.20 קרפ תת    
    

              2,210,502.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                              39,700.00 םיקולבב הינב 10.40 קרפ תת    
    

                 39,700.00 הינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                             131,500.00 תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא 31.50 קרפ תת    
תוללכושמ            
    

                              74,025.00 םיפתרמ תופצרו םינבמ תופצר םוטיא 32.50 קרפ תת    
תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב            
    

                              18,000.00 ןרפימכ תזתה  תוריק םוטיא 43.50 קרפ תת    
    

                              72,250.00 LPH   יופיח םע תוריק םוטיא 53.50 קרפ תת    
    

                              15,000.00 תוקספהו תוטשפתה ירפת םוטיא 36.50 קרפ תת    
םייעקרק-תת תוריקו תופצרב הקיצי            
    

                              19,000.00 יטסוקאו ימרת דודיב 07.50 קרפ תת    
    

                               2,500.00 תוריק וא  גגב תרנצ ירבעמ םוטיא  27.50 קרפ תת    
    

                               7,230.00 שא ירבעמ םוטיא 08.50 קרפ תת    
    

                              48,600.00 תוכירב םוטיא  09.50 קרפ תת    
    

                388,105.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ      
    

                              49,500.00 תורגנ תודובע 10.60 קרפ תת    
    

                             395,900.00 תורגסמ תודובע 20.60 קרפ תת    
    

                               9,500.00 םישעותמ םיטנמלא 30.60 קרפ תת    
    

                454,900.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס                
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קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../276 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     276 7Vבקעי ראב ירטנאק

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                             115,675.00 םיליבומ 10.80 קרפ תת    
    

                             123,537.50 םיכילומו םילבכ 20.80 קרפ תת    
    

                              25,250.00 תונגהו תוקראה 30.80 קרפ תת    
    

                             250,945.00 למשח תוחול 50.80 קרפ תת    
    

                              24,845.00 םירזיבא 60.80 קרפ תת    
    

                             130,800.00 הרואת יפוג 70.80 קרפ תת    
    

                               1,500.00 תונוש 80.80 קרפ תת    
    

                              43,150.00 םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 90.80 קרפ תת    
    

                715,702.50 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                             126,000.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

ץוח חיט  20.90 קרפ תת                                           
    

                126,000.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                             190,755.00 ןלצרופ טינרג /ןבא יחיראב ףוציר 10.01 קרפ תת    
    

                             117,250.00 הקימרק -תוריק יופיח 20.01 קרפ תת    
    

                              35,500.00 תוגרדמ ירדח יופיחו ףוציר 40.01 קרפ תת    
    

                             154,750.00 םינפ  LPH    יופיח 50.01 קרפ תת    
    

                               3,250.00 תוארמ     יופיח 60.01 קרפ תת    
    

                               6,600.00 גניפוק ו  םיפס  70.01 קרפ תת    
    

                               5,000.00 תבלתשמ ןבא  80.01 קרפ תת    
    

                             151,500.00 היחש תכירב יופיחו ףוצר  01.01 קרפ תת    
    

                664,605.00 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 כ"הס                
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../277 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     277 7Vבקעי ראב ירטנאק

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              51,625.00 םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 קרפ תת    
סבגו            
    

                 51,625.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                           1,141,800.00 םוינימולא תודובע 10.21 קרפ תת    
    

              1,141,800.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
הקסהו םומיח -תוכירבה ףגא -'ב בלש 61 קרפ      
    

                             174,800.00 םימח םימ תנחת 10.61 קרפ תת    
    

                             643,100.00 םומיחל היגרנא תריבצל םוח תובאשמ 20.61 קרפ תת    
    

                             196,000.00 יתפציר תת םומיח 30.61 קרפ תת    
    

                             192,100.00 הייחש תוכירב םומיח 40.61 קרפ תת    
    

                             576,465.00 הקסה ימל םירזיבאו תרנצ 50.61 קרפ תת    
    

              1,782,465.00 הקסהו םומיח -תוכירבה ףגא -'ב בלש 61 כ"הס                
    
תרושקת 81 קרפ      
    

                              13,300.00 תרושקת תויתשת  10.81 קרפ תת    
    

                               4,240.00 תרושקת יגתמ 20.81 קרפ תת    
    

                               1,400.00 IFIW  תכרעמ 30.81 קרפ תת    
    

                               6,600.00 VTCC תומלצמ תכרעמ  40.81 קרפ תת    
    

                              17,500.00 עקר תקיסומ תכרעמ 50.81 קרפ תת    
    

                 43,040.00 תרושקת 81 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../278 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     278 7Vבקעי ראב ירטנאק

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

                             899,000.00 הדלפ תייצקרטסנוק 10.91 קרפ תת    
    

                             330,000.00 גג יופיח  20.91 קרפ תת    
    

              1,229,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס                
    
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

                               5,700.00 סבג תוציחמ 10.22 קרפ תת    
    

                             129,900.00 תויטסוקא תורקת 20.22 קרפ תת    
    

                               5,500.00 תויטסוקא תורקת    דודיב 30.22 קרפ תת    
    

                             638,750.00 LPH   יופיח 40.22 קרפ תת    
    

                779,850.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                
    
רתאב םיקוצי תואסנולכ 32 קרפ      
    

                             397,200.00 תואסנולכ 10.32 קרפ תת    
    

                397,200.00 רתאב םיקוצי תואסנולכ 32 כ"הס                
    
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ      
    

                               3,400.00 לק הנבמ תסירה 38.42 קרפ תת    
    

                  3,400.00 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס                
    
ךומנ חתמ ינקתמ 43 קרפ      
    

                              61,450.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 10.43 קרפ תת    
    

                              13,110.00 הזירכ תכרעמ 20.43 קרפ תת    
    

                              47,350.00 ףתרמב םירזיבאו יוביכ תודמע 01.43 קרפ תת    
    

ףתרמל םיזתמ םע ןקתמל תורעה 11.43 קרפ תת                                           
    

                             174,465.00 ףתרמב םירזיבאו  תרנצ ,םיזתמ 21.43 קרפ תת    
    

                296,375.00 ךומנ חתמ ינקתמ 43 כ"הס                
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../279 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     279 7Vבקעי ראב ירטנאק

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יפונ חותיפ 04 קרפ      
    

                              15,500.00 ץוח חיט 12.04 קרפ תת    
    

                             572,250.00 קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 05.04 קרפ תת    
    

                               2,970.00 תונובירטו ןוטב תורוגח ,תוגרדמ 25.04 קרפ תת    
הבישי            
    

                             119,351.20 תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 קרפ תת    
    

                              10,800.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 45.04 קרפ תת    
    

                              31,548.00 ןוטב יקולבו ןוטבמ םיכמות תוריק 16.04 קרפ תת    
    

                               5,285.00 םידומע 26.04 קרפ תת    
    

                              65,100.00 םייטסוקא תוריק 76.04 קרפ תת    
    

                822,804.20 יפונ חותיפ 04 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                               3,805.00 ןג תמדאו עקרקה דוביע 11.14 קרפ תת    
    

                              14,100.00 העיטנ 02.14 קרפ תת    
    

                 17,905.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                               3,090.00 הפשא ירותסמו םינותפשא 14.24 קרפ תת    
    

                  3,090.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
רודיג 44 קרפ      
    

                              17,280.00 הדלפ יליפורפמ תוידסומ תורדג 21.44 קרפ תת    
    

                              44,860.00 היוורו תיטרפ הינבל תוקעמ 22.44 קרפ תת    
    

                               7,700.00 הדלפ יליפורפמ םירעש 13.44 קרפ תת    
    

                 69,840.00 רודיג 44 כ"הס                
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../280 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     280 7Vבקעי ראב ירטנאק

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                               7,650.00 קוריפו הנכה תודובע 01.15 קרפ תת    
    

                  7,650.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
    
הרוקמ הכירבל םימ תוכרעמ -תוכירבה ףגא 07 קרפ      
    

                              87,695.00 הרוקמ הכירב ףוגב םירזיבאו תרנצ 10.07 קרפ תת    
    

                              28,800.00 רדחל  הרוקמה הכירבה ןיב תרנצ 20.07 קרפ תת    
תונוכמה            
    

                             246,410.00 הרוקמ הכירבל ןוניס דויצ 30.07 קרפ תת    
    

                              64,003.00 םומיחו יוטיח ןוניסל למשח תוכרעמ  40.07 קרפ תת    
הרוקמ הכירבל            
    

                              70,300.00 הרוקמ הכירבל יוטיח תוכרעמ 50.07 קרפ תת    
    

                              37,000.00 תוכרעמל תבשחוממ הרקב תכרעמ  60.07 קרפ תת    
הרוקמ הכירב רובע יוטיחו ןוניס            
    

                              14,000.00 לש תיטמוטוא יצח יולימ תכרעמ 70.07 קרפ תת    
תורוקמ תוכירבל תימוטאיד המדא            
    

                548,208.00 הרוקמ הכירבל םימ תוכרעמ -תוכירבה ףגא 07 כ"הס                
    
תוטועפ תכירבל םימ תוכרעמ 17 קרפ      
    

                              25,880.00 תוטועפ תכירב ףוגב םירזיבאו תרנצ 10.17 קרפ תת    
    

                              56,200.00 רדחל  תוטועפ תכירבה ןיב תרנצ 20.17 קרפ תת    
תונוכמה            
    

                             146,570.00 תוטועפ תכירבל ןוניס דויצ 30.17 קרפ תת    
    

                              63,500.00 םומיחו יוטיח ןוניסל למשח תוכרעמ  40.17 קרפ תת    
תוטועפ תכירבל            
    

                              56,200.00 תוטועפ תכירבל יוטיח תוכרעמ 50.17 קרפ תת    
    

                              12,500.00 ןוניס תוכרעמל תבשחוממ הרקב 60.17 קרפ תת    
תינוציח הכירבל יוטיחו            

 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../281 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     281 7Vבקעי ראב ירטנאק

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               4,500.00 לש תיטמוטוא יצח יולימ   תמלשה 70.17 קרפ תת    
תוטועפ תכירבל  תימוטאיד המדא            
    

                365,350.00 תוטועפ תכירבל םימ תוכרעמ 17 כ"הס                
    
99 99 קרפ      
    

                  8,000.00 99 99 כ"הס                
12,356,166.70 ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 כ"הס                            

    
ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ     
    
רפע תודובעו םיללכ םיאנת 10 קרפ      
    

םיללכ םיאנת 10.10 קרפ תת                                           
    

                              65,600.00 הריפח 30.10 קרפ תת    
    

                              20,750.00 אבומ יולימ 40.10 קרפ תת    
    

                 86,350.00 רפע תודובעו םיללכ םיאנת 10 כ"הס                
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                               7,525.00 דוסי תורוקו תודוסי 10.20 קרפ תת    
    

                             237,560.00 תופצרו םיפצרמ 20.20 קרפ תת    
    

                             147,000.00 תורוגחו תוקעמ ,תורוק 40.20 קרפ תת    
    

                               3,575.00 תונושו םייניב תוקיצי  60.20 קרפ תת    
    

                             167,400.00 ןויז תדלפ  70.20 קרפ תת    
    

                563,060.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                              39,060.00 םיפתרמ תופצרו םינבמ תופצר םוטיא 32.50 קרפ תת    
תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב            
    

                              12,000.00 ןרפימכ תזתה  תוריק םוטיא 43.50 קרפ תת    
    

                              10,000.00 תוקספהו תוטשפתה ירפת םוטיא 36.50 קרפ תת    
םייעקרק-תת תוריקו תופצרב הקיצי            
    

                               2,500.00 תוריק וא  גגב תרנצ ירבעמ םוטיא  27.50 קרפ תת    
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
 

8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר
 

קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../282 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     282 7Vבקעי ראב ירטנאק

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              58,500.00 תוכירב םוטיא  09.50 קרפ תת    
    

                122,060.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ      
    

                             176,000.00 תורגסמ תודובע 20.60 קרפ תת    
    

                176,000.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                              15,850.00 םיליבומ 10.80 קרפ תת    
    

                              18,900.00 םיכילומו םילבכ 20.80 קרפ תת    
    

                              37,000.00 תונגהו תוקראה 30.80 קרפ תת    
    

                              26,060.00 למשח תוחול 50.80 קרפ תת    
    

                               2,400.00 םירזיבא 60.80 קרפ תת    
    

                             137,400.00 הרואת יפוג 70.80 קרפ תת    
    

                               1,000.00 תונוש 80.80 קרפ תת    
    

                238,610.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                             186,000.00 היחש תכירב יופיחו ףוצר  01.01 קרפ תת    
    

                186,000.00 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
תרושקת 81 קרפ      
    

                               4,900.00 תרושקת תויתשת  10.81 קרפ תת    
    

תרושקת יגתמ 20.81 קרפ תת                                           
    

                               1,400.00 IFIW  תכרעמ 30.81 קרפ תת    
    

                               4,800.00 VTCC תומלצמ תכרעמ  40.81 קרפ תת    
    

                 11,100.00 תרושקת 81 כ"הס                
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../283 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     283 7Vבקעי ראב ירטנאק

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאב םיקוצי תואסנולכ 32 קרפ      
    

                             219,540.00 תואסנולכ 10.32 קרפ תת    
    

                219,540.00 רתאב םיקוצי תואסנולכ 32 כ"הס                
    
ךומנ חתמ ינקתמ 43 קרפ      
    

                              14,250.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 10.43 קרפ תת    
    

                 14,250.00 ךומנ חתמ ינקתמ 43 כ"הס                
    
יפונ חותיפ 04 קרפ      
    

                              24,025.00 ץוח חיט 12.04 קרפ תת    
    

                             633,950.00 קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 05.04 קרפ תת    
    

                             119,260.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 קרפ תת    
    

                              11,340.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 45.04 קרפ תת    
    

                             216,365.00 ןוטב יקולבו ןוטבמ םיכמות תוריק 16.04 קרפ תת    
    

                               7,550.00 םידומע 26.04 קרפ תת    
    

                              77,700.00 םייטסוקא תוריק 76.04 קרפ תת    
    

                               5,720.00 תויננג תועלסמ 08.04 קרפ תת    
    

              1,095,910.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                              52,500.00 ןג תמדאו עקרקה דוביע 11.14 קרפ תת    
    

                              76,650.00 העיטנ 02.14 קרפ תת    
    

                              42,700.00 יטטניס אשד תחנהו אשד תליתש 03.14 קרפ תת    
    

                171,850.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../284 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     284 7Vבקעי ראב ירטנאק

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                               4,120.00 הפשא ירותסמו םינותפשא 14.24 קרפ תת    
    

                  4,120.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
רודיג 44 קרפ      
    

                              52,800.00 הדלפ יליפורפמ תוידסומ תורדג 21.44 קרפ תת    
    

                              44,400.00 היוורו תיטרפ הינבל תוקעמ 22.44 קרפ תת    
    

                              23,100.00 הדלפ יליפורפמ םירעש 13.44 קרפ תת    
    

                120,300.00 רודיג 44 כ"הס                
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                              18,230.00 קוריפו הנכה תודובע 01.15 קרפ תת    
    

                               9,250.00 תולעתו  )רוגס לבומ( םימ יריבעמ 36.15 קרפ תת    
    

                 27,480.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
    
הכירבל תוכרעמ-תינוציח הכירב -'ג בלש 07 קרפ      
    

                              86,240.00 תינוציח הכירב ףוגב םירזיבאו תרנצ 10.07 קרפ תת    
    

                              47,120.00 רדחל  תינוציח הכירבה ןיב תרנצ 20.07 קרפ תת    
תונוכמה            
    

                             245,270.00 תינוציח הכירבל ןוניס דויצ 30.07 קרפ תת    
    

                              69,500.00 םומיחו יוטיח ןוניסל למשח תוכרעמ  40.07 קרפ תת    
תינוציח הכירבל            
    

                              61,600.00 תינוציח הכירבל יוטיח תוכרעמ 50.07 קרפ תת    
    

                              15,500.00 תוכרעמל תבשחוממ הרקב תכרעמ  60.07 קרפ תת    
תינוציח הכירב רובע יוטיחו ןוניס            
    

                               6,000.00 לש תיטמוטוא יצח יולימ   תמלשה 70.07 קרפ תת    
תינוציח הכירבל  תימוטאיד המדא            
    

                531,230.00 הכירבל תוכרעמ-תינוציח הכירב -'ג בלש 07 כ"הס                
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../285 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     285 7Vבקעי ראב ירטנאק

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

99 99 קרפ      
    

                 95,000.00 99 99 כ"הס                
 3,662,860.00 ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 כ"הס                            

    
ד בלש -  הינח   40 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                               1,757.00 םינבמב רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
םינקתמו            
    

                  1,757.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                              22,400.00 םיליבומ 10.80 קרפ תת    
    

                             145,000.00 םיכילומו םילבכ 20.80 קרפ תת    
    

                              26,550.00 תוינבו תוקיצי תוריפח 30.80 קרפ תת    
    

                               5,760.00 למשח תוחול 50.80 קרפ תת    
    

                             350,750.00 הרואת יפוגו ידומע 70.80 קרפ תת    
    

                               3,150.00 תונגהו תוקראה 80.80 קרפ תת    
    

                553,610.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                               4,650.00 ץוח חיט 12.90 קרפ תת    
    

                  4,650.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
יפונ חותיפ 04 קרפ      
    

                              93,500.00 תוגרדמו םיפוציר 60.04 קרפ תת    
    

                             361,340.00 תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 קרפ תת    
    

                              66,960.00 םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 45.04 קרפ תת    
    

                              17,920.00 םיצעל םיגירסו תומוג םוחית 65.04 קרפ תת    
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../286 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     286 7Vבקעי ראב ירטנאק

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              18,289.00 ןוטב יקולבו ןוטבמ םיכמות תוריק 16.04 קרפ תת    
    

                558,009.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                              10,927.00 ןג תמדאו עקרקה דוביע 11.14 קרפ תת    
    

                              63,600.00 העיטנ 02.14 קרפ תת    
    

                 74,527.00 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

                              85,050.00 היינח ינקתמו בכרל םימוסחמ 03.24 קרפ תת    
םיינפואל            
    

                               7,020.00 הפשא ירותסמו םינותפשא 14.24 קרפ תת    
    

                 92,070.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                              86,600.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                              95,350.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                             264,000.00 םיעצמ 30.15 קרפ תת    
    

                             370,800.00 טלפסא תודובע 40.15 קרפ תת    
    

                              11,303.00 תוחיטב תוקעמ ,העיבצ ,רורמת 90.15 קרפ תת    
העונת ירדסהו            
    

                828,053.00 הלילס תודובע 15 כ"הס                
    
הינחב שא יוביכל תרנצ 75 קרפ      
    

                             122,480.00 הינחה חטשב שא יוביכ 10.75 קרפ תת    
    

                122,480.00 הינחב שא יוביכל תרנצ 75 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../287 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     287 7Vבקעי ראב ירטנאק

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

99 99 קרפ      
    

                 28,000.00 99 99 כ"הס                
 2,263,156.00 ד בלש -  הינח   40 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../288 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     288 7Vבקעי ראב ירטנאק

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ    
   

                 64,000.00 רפע תודובעו םיללכ םיאנת 10 קרפ   
   

              2,739,692.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                295,900.00 םימורטו   םיכורד םיטנמלא 30 קרפ   
   

                124,200.00 הינב תודובע 40 קרפ   
   

                847,925.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

              1,279,500.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
   

                574,490.00 הנבמב האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

              1,584,935.00 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                319,800.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

              1,801,625.00 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                140,015.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

              2,035,600.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

              2,221,745.00 ריווא גוזימ 51 קרפ   
   

                200,000.00 תילעמ  71 קרפ   
   

                404,440.00 תרושקת 81 קרפ   
   

              1,392,275.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
   

                655,950.00 רתאב םיקוצי תואסנולכ 32 קרפ   
   

                796,020.00 שא יוביכו יוליג ינקתמ 43 קרפ   
   

                113,500.00 SPU-ו רוטרנג לזיד  83 קרפ   
   

                584,310.00 יפונ חותיפ 04 קרפ   
   

                 91,793.00 היקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                  2,060.00 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                 24,420.00 רודיג 44 קרפ   
   

                  2,820.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../289 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     289 7Vבקעי ראב ירטנאק

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
              1,180,100.00 הנבמה ביבס םימו בויב תויתשת 75 קרפ   

   
                 86,574.00 99 99 קרפ   

   
19,563,689.00 א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 כ"הס               

   
ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ    
   

                189,050.00 רפע תודובעו םיללכ םיאנת 10 קרפ   
   

              2,210,502.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                 39,700.00 הינב תודובע 40 קרפ   
   

                388,105.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                454,900.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
   

                715,702.50 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                126,000.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                664,605.00 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                 51,625.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

              1,141,800.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

              1,782,465.00 הקסהו םומיח -תוכירבה ףגא -'ב בלש 61 קרפ   
   

                 43,040.00 תרושקת 81 קרפ   
   

              1,229,000.00 שרח תורגסמ 91 קרפ   
   

                779,850.00 ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
   

                397,200.00 רתאב םיקוצי תואסנולכ 32 קרפ   
   

                  3,400.00 םיקוריפו תוסירה 42 קרפ   
   

                296,375.00 ךומנ חתמ ינקתמ 43 קרפ   
   

                822,804.20 יפונ חותיפ 04 קרפ   
   

                 17,905.00 היקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                  3,090.00 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                 69,840.00 רודיג 44 קרפ   
8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../290 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     290 7Vבקעי ראב ירטנאק

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                  7,650.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   

   
                548,208.00 הרוקמ הכירבל םימ תוכרעמ -תוכירבה ףגא 07 קרפ   

   
                365,350.00 תוטועפ תכירבל םימ תוכרעמ 17 קרפ   

   
                  8,000.00 99 99 קרפ   

   
12,356,166.70 ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 כ"הס               

   
ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ    
   

                 86,350.00 רפע תודובעו םיללכ םיאנת 10 קרפ   
   

                563,060.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                122,060.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                176,000.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
   

                238,610.00 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                186,000.00 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                 11,100.00 תרושקת 81 קרפ   
   

                219,540.00 רתאב םיקוצי תואסנולכ 32 קרפ   
   

                 14,250.00 ךומנ חתמ ינקתמ 43 קרפ   
   

              1,095,910.00 יפונ חותיפ 04 קרפ   
   

                171,850.00 היקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                  4,120.00 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                120,300.00 רודיג 44 קרפ   
   

                 27,480.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
   

                531,230.00 הכירבל תוכרעמ-תינוציח הכירב -'ג בלש 07 קרפ   
   

                 95,000.00 99 99 קרפ   
   

 3,662,860.00 ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 כ"הס               
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../291 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     291 7Vבקעי ראב ירטנאק

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

ד בלש -  הינח   40 הנבמ    
   

                  1,757.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                553,610.00 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                  4,650.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                558,009.00 יפונ חותיפ 04 קרפ   
   

                 74,527.00 היקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

                 92,070.00 ץוח טוהיר 24 קרפ   
   

                828,053.00 הלילס תודובע 15 קרפ   
   

                122,480.00 הינחב שא יוביכל תרנצ 75 קרפ   
   

                 28,000.00 99 99 קרפ   
   

 2,263,156.00 ד בלש -  הינח   40 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 

 
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב   .../292 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



ןדמוא
 

10/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     292 7Vבקעי ראב ירטנאק

  
הנבמ ךס  

19,563,689.00 א בלש  בקעי ראב ירטנאק  10 הנבמ  
  

12,356,166.70 ב בלש  בקעי ראב ירטנאק  20 הנבמ  
  

 3,662,860.00 ג בלש  בקעי ראב ירטנאק 30 הנבמ  
  

 2,263,156.00 ד בלש -  הינח   40 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
37,845,871.70  יללכ כ"הס  

         0.10 לוגיע תחנה  
37,845,871.80  כ"הס  

  6,433,798.20 מ"עמ %71  
 44,279,670.00 מ"עמ ללוכ כ"הס  

8744149-30:לט צ"לשאר 72 יקסנשיל 'חר   הסדנה יתורש  -  ג י ר ש  ל א ר ש י
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
8744149/30     צ"לשאר 72 יקסנשיל חר

 
קובץ: קאנטרי באר יעקב 4434889-40 )5.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


